
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEMS DE 16 DE OUTUBRO DE 2017

Aos dezesseis (16)  dias do mês de outubro de 2017,  às dezenove horas e quarenta
minutos  (19h40min)  instalou-se  a  reunião  ordinária  da  Comissão  Especial  de
Monitoramento e Sistematização do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo
Horizonte. A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Analise de Jesus
Silva, Naila Garcia Mourthé, Rui César Resende de Souza; e com a presença de Vanessa
M. da Cunha, como Secretaria Executiva deste Fórum. Analise de Jesus Silva iniciou
apresentando  o  ofício  DIRLEG  nº  4508/2017  sobre  Audiência  Pública  na  Câmara
Municipal  de  Belo  Horizonte  que  se  realizará  no  dia  19/10/17,  às  13h30min,  com  a
finalidade de fazer balanço do Plano Municipal de Educação e avaliar propostas para o
cumprimento  de  suas  metas.  Isto  posto,  disse  que  precisam  se  posicionar  em  tal
Audiência, justificando assim, o chamado para esta reunião. Complementou dizendo que
estão em atraso e queria ver quem poderia comparecer à Audiência Pública com Edna
Borges, em nome deste grupo, para dizer que estão propondo estudos para o plano. Rui
César  Resende  de  Souza  disse  que  fizeram  a  Conferência  Municipal  de  Educação,
opinando que foi  bem sucedida e que a mesma os mobilizou até meados de agosto.
Ainda, que houve uma proposta de estudos/trabalho apresentada por Analise de Jesus
Silva e que não houve adesão por parte dos membros do Fórum Municipal Permanente
de Belo Horizonte. Naila Garcia Mourthé relatou que no Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais está se criando um sistema para acompanhar o PNE; que há um prazo para
finalização desse  sistema para  acompanhamento  das  metas  1  e  3  (até  novembro)  e
projeção de continuar no mesmo nível de esforço para o município. Analise de Jesus Silva
relatou que terminou uma pesquisa sobre quantitativo de estudantes como por exemplo,
quantidade de estudantes alfabetizados com 15 anos, quantidade de estudantes com 18
anos sem ensino médio completo, etc e que é impressionante que instituições como MEC,
TRE, Secretaria dos Municípios, Câmara Municipal, etc, não possuam essas informações
para disponibilização. Somente através do Banco Multidimensional do IBGE, que é pago,
conseguiram obter os dados desejados. Naila Garcia Mourthé disse que acredita que os
dados serão disponibilizados de forma ampla, porque relatou que foi inaugurado no dia
26/09, um aplicativo para o Android chamado “Na  ponta do lápis”, como um canal de
comunicação efetivo entre o cidadão (pais,  estudantes, funcionários) e gestor (Diretor,
Prefeito, Secretário, Superintendente de Ensino) sobre a realidade das escolas. Informou
que o usuário pode responder um questionário focado na questão da infra estrutura das
Unidades Escolares.  Assim,  além de fornecer  canal  de  aproximação entre  cidadão e
gestor, com possibilidade de dar  respostas ao cidadão,  funciona como ferramenta  de
gestão. A partir  da compilação, os dados serão disponibilizados pelo site do TCEMG.
Analise de Jesus Silva contou que conversou com Edna M. Borges (Coordenadora do
FMPE/BH) sobre o cronograma e ela sugeriu estendê-lo. Pontuou sobre  a disponibilidade
para participação das formações, os pontos elencados e o que fazer com o cronograma
de formação; que tudo tem que ser coletivo, que não é centralizadora, que pode participar
das reuniões mas não tem que ser só ela. Perguntou, então, quem poderia participar da
Audiência Pública do dia 19/10/17. Naila Garcia Mourthé disse que tem disponibilidade de
13h30min às 15h30min, mas que não se sente confortável para falar. Rui César Resende
de Souza expôs que pode ir e quer participar. Analise de Jesus Silva disse que entendeu
que a Audiência Pública não tem fins deliberativos, que é preciso comparecer e dizer que
existimos e apresentar um cronograma de estudos para as metas, informando-os  que
não estamos à toa. Vanessa M. da Cunha apresentou um histórico dos eventos ocorridos
desde a instituição do Fórum Municipal  Permanente  de Educação de Belo Horizonte,
aprovado  por  todos,  para  ser  encaminhado  aos  membros  do  FMPE/BH.  Rui  César



Resende de Souza complementou dizendo que as reuniões não aconteceram porque as
pessoas não se manifestaram. Analise de Jesus Silva disse que pode pensar em uma
proposta mais leve que vai ano adentro. Seriam propostas por temáticas e com subsídios
de alguém que possa fazê-lo. Naila Garcia Mourthé achou essa ideia muito interessante.
Analise  de  Jesus  Silva  perguntou  se  pode  propor  novo  programa  e  os  participantes
concordaram. Acredita que o CME/BH e o FMPE/BH se complementam e gostaria de
apresentar convite ao CME/BH para participar desse grupo. Rui César Resende de Souza
propôs encontros quinzenais e todos concordaram. Naila Garcia  perguntou se convidar
alguém para  falar  é  fácil  e  Analise  de Jesus Silva  respondeu que sim para  algumas
temáticas e propôs o calendário para as próximas reuniões: 25/10, 22/11, 06/12, 07/02/18,
21/02, 07/03, 21/03, 04/04, 18/04, 02/05, 16/05, 30/05, 13/06, 27/06. Disse que contatará
pessoas e o primeiro grupo que puder participar será agendado para a primeira formação,
no dia 25/10. Lembrou, ainda, que ter no nome da Instância a palavra municipal não foi
aprovado por eles. Somente Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte e Rui
César Resende de Souza concordou. Naila  Garcia  Mourthé perguntou se Analise de
Jesus Silva mandou e-mail para os membros do FMPE/BH sobre a palestra do Prof. Jamil
Cury que ocorrerá no XI Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais
de Educação – UNCME/MG no dia 17/10/17 e Analise de Jesus Silva respondeu que sim,
acrescentando sua opinião: é imperdível e ele é fantástico. Complementou dizendo que
vai à Audiência Pública do dia 19/10.  Naila Garcia Mourthé falou que comparecerá e Rui
César Resende de Souza disse que tentará comparecer porque está com um problema
de horário. Analise de Jesus Silva disse que vai passar as decisões discutidas para Edna
M. Borges e Maria de Fátima M. de Aguiar e verificar se elas concordam. Finalizadas as
discussões, a reunião foi encerrada às vinte horas e trinta minutos (20h30min). O registro
foi feito pela Secretaria Executiva.


