
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos  (19) dezenove dias do mês de fevereiro de 2019, às dezenove horas (19h)  instalou-
se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte
(FMPE/BH),  com  a  seguinte  pauta:  1- Informes;  2-  Participação  do  FMPE  na  IX
Conferência Municipal  de Educação.  A reunião contou com a presença dos seguintes
membros: Analise de Jesus da Silva, Andréa M.O. Chelles, Joel Dias de Rezende Júnior,
Gilson Reis, Rui César Resende de Souza, Lucas José Magalhães Alves, Cláudia Lopes
da Costa, Márcia de Fátima N. Cruz, Maria José S. O. Macedo, Maria do Socorro Lages
Figueiredo, Moacir Gonçalves Marinho, Soraia Feliciana Mercês, Edson Miguel Barcelos.
Os membros Galdina de Souza Arrais, José Álvaro Pereira da Silva, Inês Maria de C.
Campolina, Welessandra A. Benfica, Ângela Maria R.F. Barreto, Vera Lúcia Otto Diniz,
Neuza Pereira de Assis,  Paulo Henrique S. Fonseca e Lucas Reis Ávila tiveram suas
ausências justificadas. Contou, ainda, com a presença de Luis Henrique (assessor do
vereador Gilson Reis e Pollyane do Amaral (assessora da Vereadora Maria Aparecida
Falabella) e com Elias José L. de Freitas como Secretaria Executiva, conforme lista de
presença anexa. O Secretário Executivo Elias José Lopes de Freitas saudou os presentes
justificando a ausência do coordenador Marcos Evangelista Alves por motivos de saúde.
Em seguida,  apresentou a Sra.  Núbia Basílio  que substitui  Carolina Lúcia Viana pelo
Comitê de Mobilização Social.  Foi  apresentada, também, a nova conselheira suplente
pelo  TCE MG,  Fabrícia  Silva  que ocupará  o lugar  de  Roberta  Moraes R.  L.  Soares.
Passando aos informes, falou do local da próxima reunião que será no SINEPE, conforme
plano de ação lançado pelo FMPE/BH, no ano de 2018. O segundo informe foi sobre a IX
Conferência Municipal de Educação que deverá ter como tema a avaliação do PME/BH,
além da eleição dos novos membros do CME BH. Elias José Lopes de Freitas disse que a
Conferência  já  está  sendo  pensada  por  uma  comissão  preliminar  e  destacou  a
importância que o tema da avaliação do PME/BH tem para o FMPE/BH, que deve ser
protagonista no processo de monitoramento e avaliação do PME/BH. Neste sentido, a IX
Conferência será o palco de apresentação do trabalho que o Fórum vem realizando. Elias
José Lopes de Freitas apontou que a avaliação do FMPE/BH deverá balizar o debate do
PME/BH pela sociedade. Lembrou, também, que alguns grupos já tem um trabalho mais
desenvolvido e que outros ainda não apresentaram o resultado de suas análises. Falando
pelo  GT  da  Educação  Superior,  Analise  de  Jesus  da  Silva  disse  que  este  grupo  já
recolheu dados da UEMG e da rede privada restando dados da UFMG, que já estão em
vias  de  serem  sistematizados.  O  secretário  executivo  ressaltou  que  o  processo  de
monitoramento do PME/BH é longo e que pode ser que nesta Conferência, nem todos os
eixos estejam contemplados nas avaliações pelo FMPE/BH. Ele ressaltou que a Equipe
Técnica da SMED está trabalhando para que os indicadores referentes às metas estejam
o  mais  rápido  possível,  à  disposição  dos  membros  do  Fórum,  que  seria  importante
ferramenta  para  a  avaliação  das  medidas  tomadas  pelo  poder  público  em relação  à
implementação do PME/BH. O Vereador Gilson Reis solicitou sua inclusão no GT que
trabalha a valorização do magistério, que já conta com Cláudia Lopes da Costa, do SIND
REDE.  Foi  dito  pelo  secretário  executivo  que  a  proposta  de  interlocução  com  as
instâncias  gestoras  é  uma importante  ferramenta  para  o  trabalho dos GTs e  que fez
contato com representação do Estado de Minas, abrindo perspectivas para interlocução
com suas diretorias de níveis de ensino. Outro informe disse respeito à divulgação do
PME/BH em formato de cadernos digitas para escolas e impressão de cartazes a serem
afixados nestes espaços. Esta iniciativa visa chamar a sociedade para o debate sobre o
Plano. Foi, então, apresentado o layout do caderno a ser digitalizado. Na sequência, foi
apresentado quadro que demonstrou eixos já avaliados pelo Fórum. Foi feita a proposta



de  apresentação  do  trabalho  de  monitoramento  de  4  eixos  para  na  próxima reunião
plenária. Naila Garcia Mourthé informou que houve uma lacuna no diálogo entre seu GT e
a  gerência  financeira  da  SMED,  mas  que  ele  será  retomado  e  que  espera  maior
uniformidade  na  apresentação  dos  dados  pela  PBH.  Ficou  definido  que  os  GTs que
apresentarão os dados na próxima reunião serão: Educação Superior, Financiamento e
Educação  Fundamental.  Passando-se  para  o  ponto  da  pauta,  Gilson  Reis  perguntou
sobre as datas da conferência, incluídas as das Pré-Conferências. Foi informado que as
Pré-Conferências estavam marcadas para os dias 4 e 5 de maio. Ele afirmou que com
este prazo só haveria mais uma reunião ordinária do Fórum antes da data prevista. Elias
José Lopes de Freitas  respondeu que podem ser  marcadas reuniões extraordinárias.
Gilson Reis falou da necessidade de se discutir a conjuntura nacional e estadual que,
segundo ele, tem impactos diretos na educação da cidade. Questionou que era preciso
discutir o esvaziamento da CONAE, as perspectivas de privatização e a chamada lava
jato da educação, quadro que aponta para uma conjuntura diversa daquela vivenciada há
dois anos atrás. Finalizou dizendo que julga mais importante esta discussão do que o
cumprimento de metas burocráticas, que ao seu ver não serão cumpridas, ou o debate
sobre números frios e firmou proposta de uma assembleia extraordinária para a discussão
desta temática.  Naila Garcia Mourthé concordou com a proposta de um debate desta
natureza  ressaltando,  inclusive,  a  questão  do  futuro  do  financiamento  da  educação,
considerando que o FUNDEB tem seu término previsto para 2020. Mas, a despeito disto
apontou que não se pode esvaziar o debate sobre a avaliação do PME/BH. O secretário
executivo defendeu que a avaliação do PME/BH não pode ser vista como antagônica a
discussão  política  e  que  as  metas  deste  plano  não  representam  instrumentos
burocráticos, já que nasceram da discussão da sociedade civil. Além do mais, indicadores
não podem ser vistos como números frios, mas sim como instrumentos de controle social.
Analise de Jesus da Silva fez um questionamento sobre o trabalho da comissão que tem
discutido a organização da Conferência e o papel do Fórum. Elias José Lopes de Freitas
respondeu que esta era uma comissão preliminar que conta com dois representantes do
FMPE/BH,  tirados  em assembleias  desta  instância  e  que  estaria  dando  os  primeiros
encaminhamentos para o andamento do evento. A comissão oficial só pode ser escolhida
após publicação de convocação da Conferência,  pela PBH, e ela  contará com várias
representações da sociedade civil e com 4 membros do FMPE/BH. Analise de Jesus da
Silva afirmou a necessidade da comissão que organiza a Conferência criar uma dinâmica
que contemple a discussão política levantada por Gilson Reis, já que o tempo de sua
realização é exíguo e não favorece discussões mais complexas. Gilson Reis afirmou que
seria  necessário  discutir  o  próprio  papel  do  Fórum,  que  deveria  ser,  inclusive,  o  de
organizar  a  Conferência.  Pollyane  do  Amaral  (assessora  da  Vereadora  Aparecida
Falabella) questionou sobre o número de representantes do FMPE/BH na comissão, já
que pela legislação ele seria responsável pela organização da Conferência. Gilson Reis
afirmou que está havendo, neste caso, uma sobreposição do executivo sobre o Fórum.
Levantou dúvidas sobre quem deveria convocar a Conferência. Analise de Jesus da Silva
afirmou que segundo a lei, quem é responsável pela convocação é o Poder Executivo.
Sobre a comissão provisória,  Joel  Dias de Rezende Júnior  disse que é ela  que está
cuidando dos assuntos de logística e infraestrutura da Conferência. Gilson Reis reafirmou
que o Fórum deve conduzir o processo, embora reconheça que o financiamento deve ser
do Poder Executivo. Pollyane do Amaral apontou dificuldades neste protagonismo já que
o Fórum só teria  quatro representantes na comissão oficial. Analise de Jesus da Silva
reafirmou a importância da reunião extraordinária que deverá discutir, além da conjuntura
política  que  dá  em  ultima  instância,  a  sustentação  para  a  democracia  da  gestão
educacional  e  o  papel  do  Fórum na  organização  da  Conferência.  Considerando  isto,
segundo ela, esta reunião deveria contar com outros atores, como o CME e a Comissão
Preliminar. Por isto, não deveria ser definida uma data sem a consulta a estas instâncias.



Gilson Reis insistiu que o Fórum tem o papel político de determinar toda a dinâmica da
Conferência e que a data de junho pode significar o atropelamento desta instância. Maria
do Socorro Lages Figueiredo concordou com a fala de Analise de Jesus da Silva sobre a
melhoria dos mecanismos de participação do Fórum e de outros atores na Conferência,
mas  afirmou  que  a  data  marcada  em  junho  já  foi  deliberada  nas  instâncias  de
participação,  como  o  próprio  Fórum,  e  quem tem  estado  presente  nas  reuniões  tem
conhecimento disto. Gilson Reis respondeu que não vinha participando dos encontros do
FMPE/BH por  ter  sido candidato a deputado estadual  e  que neste  período teria  sido
representado  pelo  vereador  Arnaldo Godoy. Ele  continuou dizendo  da  importância  da
independência do Fórum. Maria  do Socorro Lages Figueiredo respondeu que por isto
estavam todos ali: pela transparência na gestão dos processos educacionais. Segundo
Analise de Jesus da Silva, o Fórum não foi atropelado por outras instâncias. Ela fez um
histórico da discussão sobre a IX Conferência Municipal de Educação no FMPE/BH e
disse que a coordenação do Fórum deu prosseguimento a encaminhamentos tirados nas
reuniões desta instância. Entre estes encaminhamentos estariam a data de realização da
Conferência e a proposta de formação de uma comissão provisória. Segundo Joel Dias de
Rezende  Júnior,  nesta  ocasião,  os  presentes  aprovaram  a  representação  de  dois
integrantes do FMPE/BH, sendo escolhidos ele próprio e Lucas José Magalhães Alves.
Ele ressaltou que não foi apresentada muita disponibilidade por parte de outros membros.
Márcia de Fátima N. Cruz pediu a palavra para dizer que tem acompanhado a trajetória
das reuniões do Fórum e até o seu esvaziamento. E que sente falta de alguns atores,
principalmente os ligados ao legislativo, que se omitem com suas ausências; quando da
necessidade de suas contribuições para a discussão dos debates,  o que desestimula
outros integrantes. Enfatizou sua fala dizendo que são notórias as abstenções do próprio
Gilson Reis, Arnaldo Godoy e Maria Aparecida Falabella. Naila Garcia Mourthé apontou
que a fala de Gilson Reis foi agressiva não considerando os avanços do FMPE/BH. Gilson
Reis pediu desculpas pelo seu modo de apresentar ideias mas justificou sua posição pelo
fato de ter brigado pela construção do Fórum e pela independência deste. Ele reafirmou
que no atual momento o FMPE/BH deve ser recolocado no papel que a legislação lhe
confere. Foram tiradas duas datas para a reunião extraordinária - 19 ou 26 de março
sendo  a  mais  provável,  a  do  dia  19.03.  Analise  de  Jesus  da  Silva  fez  convite  para
participação no 2º Seminário Aberto do Fórum Estadual  Permanente de Educação de
Minas Gerais a ser realizado no dia 12 de março, cujo tema será a liberdade de ensinar
na Educação Superior e Básica. A ideia seria integrar o Fórum Municipal e Estadual nos
próximos eventos. Às vinte e uma horas foi encerrada a reunião com o secretário Elias
José L. de Freitas agradecendo a presença de todos.


