
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE
MONITORAMENTO 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Aos vinte e um (21)  dias do mês de novembro de 2018,  às dezenove horas e vinte
minutos (19h20min)   instalou-se a reunião da Comissão de Monitoramento do Fórum
Municipal  Permanente  de  Educação  de  Belo  Horizonte,  com  a  seguinte  pauta:  1-
Informes;  2-  Balanço  dos  trabalhos  da  Equipe  Técnica  da  Secretaria  Municipal  de
Educação (SMED);  3- Proposta de estratégia para o monitoramento do Plano Municipal
de Educação (PME) em 2019. A reunião contou com a presença dos seguintes membros:
Rui César R. de Souza, Soraia F. Mercês, Moacir G. Marinho, Roberta da C.L. Nora e
Claúdia Lopes da Costa.  Os membros Joel  Dias de Rezende Júnior, Vera Lúcia Otto
Diniz, Naila Garcia Mourthé, Ângela Maria R. F. Barreto e José Álvaro Pereira da Silva
tiveram suas ausências justificadas. Contou, ainda, com a presença de Elias José L. de
Freitas e Vanessa M. da Cunha como Secretários Executivos, conforme lista de presença
anexa.  Elias José L. de Freitas iniciou a reunião informando que o servidor estadual,
Sérgio Pires Costa encaminhou um formulário – modelo de Ficha de Monitoramento do
Plano Municipal de Educação –; que foi parcialmente preenchido por existirem lacunas no
que diz respeito às informações relativas a outras instâncias (estadual, federal e setor
privado), e projetado em tela, para conhecimento. Comunicou, também, que no início de
dezembro poderá ser agendada reunião com o diretor do Ensino Médio do Estado, sr.
Wladimir Coelho e os Grupos de Trabalho (GTs) responsáveis por este eixo. Soraia F.
Mercês  relatou  sua  experiência  na  Secretaria  Estadual  de  Educação,  em  que  foi
agendada reunião com o sr. Wladimir Coelho e o mesmo não compareceu,  enviando em
seu lugar uma estagiária que não sabia dizer nada a respeito do assunto a ser tratado; o
que considerou muito desrespeitoso da parte dele. Vanessa M. da Cunha apresentou a
planilha  de  monitoramento  do  PME,  para  preenchimento  das  informações  pelos
responsáveis  dos  setores  privado,  estadual  e  federal,  dizendo  que  a  mesma  será
encaminhada aos GTs, via ferramenta do Google Drive. Explicou que a planilha estando
“na nuvem” todos podem visualizá-la e editá-la, ao mesmo tempo. Ponderou, ainda, que
nem todos os membros dos GTs possuem e-mail do provedor Gmail, necessário para tal,
e que a planilha seria enviada como planilha do Excel para aqueles que não possuem o
referido  e-mail.  Soraia  F.  Mercês  sugeriu  que  fosse  solicitado  às  pessoas  que  não
possuem uma conta do Gmail, que criassem uma. Roberta da C.L. Nora lembrou que foi
oferecida pela SMED uma Oficina Google Drive aos membros do Fórum e sugeriu que
nos encontros com os responsáveis dos setores privado, estadual e federal, os membros
dos  GTs  escrevessem  de  próprio  punho  as  informações  recebidas  para  posterior
transcrição na planilha compartilhada. Soraia F. Mercês perguntou até que data deve se
dar o preenchimento e Elias José L. de Freitas respondeu que esta secretaria executiva
tem a proposta de contato com a equipe de transição do Estado e que os dados já foram
passados para o representante do setor privado. Vanessa M. da Cunha complementou
dizendo que os dados devem ser preenchidos à medida que as reuniões aconteçam,
lembrando que há necessidade de apresentação dos mesmos na próxima Conferência
programada  para  junho/2019.  Em seguida,  Elias  José  L.  de  Freitas  apresentou  uma
proposta de trabalho para esta comissão em 2019, apontando as ações estratégias que
devem ser realizadas para o cumprimento dos objetivos. Soraia F. Mercês comentou que
a sociedade civil deveria cobrar a presença dos vereadores que compõem este Fórum
nas reuniões e sua participação efetiva, acionando-os para auxiliar  na articulação das
audiências  públicas  que  devem  ser  realizadas.  Disse,  também,  que  as  ferramentas
utilizadas no monitoramento do PME devem ser avaliadas quanto à sua consistência e
eficácia nas Conferências vindouras e perguntou se o aplicativo usado pelo Tribunal de



Contas de Minas Gerais denominado “Na ponta do Lápis” não poderia ser usado por este
Grupo de Trabalho. Rui César R. de Souza respondeu que não e Vanessa M. da Cunha
explicou que o aplicativo citado é usado pelo cidadão (aluno, professor, funcionário) para
responder questionários sobre a qualidade do serviço prestado pelas escolas públicas,
geralmente quanto à infraestrutura. Em seguida, apresentou a proposta de calendário de
monitoramento para os GTs, em 2019. Soraia F. Mercês revelou preocupação quanto ao
grande  número  de  reuniões  propostas,  considerando  a  realidade  de  cada  um.
Complementou dizendo que tem enfrentado problemas para continuar participando como
membro deste Fórum, devido à falta de apoio da Diretoria de Políticas para a Igualdade
Racial e que o fator deslocamento também é um dificultador. Roberta da C.L. Nora falou
que  o  trabalho  não  se  resume  somente  à  reunião  com  as  instâncias,  há  os
desdobramentos, ou seja, o preenchimento e apresentação da planilha. Elias José L. de
Freitas avaliou que para sanar o problema de deslocamento, o uso de videoconferências
poderia ser uma solução. Roberta da C.L. Nora sugeriu o uso do Zoom para a realização
das videoconferências. Soraia F. Mercês lembrou da necessidade de disponibilização de
equipamentos para tal  e Claúdia L.opes da Costa falou que existem equipamentos na
PBH que não permitem a visualização de vídeos.  Elias José L.  de Freitas disse que
haveria  a  necessidade  de  uma conversa  sobre  isso  com o Gabinete  da  SMED para
permissão de acesso e que os primeiros encontros seriam áridos, mas fluiriam depois do
start inicial; esta ferramenta configuraria um avanço no processo. Vanessa M. da Cunha
explicou que foi  proposto grande quantitativo de reuniões devido à proximidade da IX
Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, em que os dados tem que ser
apresentados para a cidade; sendo esta a oportunidade de se avaliar o cumprimento das
metas e estratégias do PME. Rui César R. de Souza perguntou se seria possível realizar
algumas  mudanças  relacionadas  à  ordem  de  visita  às  instâncias,  verificando-se  a
possibilidade de atendimento das mesmas e Vanessa M. da Cunha respondeu que sim,
sendo esta  apenas uma proposta sujeita às mudanças necessárias. Soraia F. Mercês
sugeriu encontro conjunto com a esfera estadual dos GTs responsáveis pelos temas EJA
e Ensino Médio. Elias José L. de Freitas propôs à Claúdia Lopes da Costa e Valéria P.M.
Gonçalves,  responsáveis  pelos  dados  referentes  ao  tema  Avaliação  Externa,  que
assumissem também o tema Gestão Democrática. Claúdia Lopes da Costa falou que
ambas estão atrasadas quanto aos estudos e que verificaria tal possibilidade com Valéria
P.M. Gonçalves e daria um retorno. Soraia F. Mercês disse que o tema Educação Integral
é importante e está sem GT responsável, havendo necessidade de mobilizar as pessoas
do Fórum. Moacir G. Marinho solicitou que fossem disponibilizadas a apresentação em
Power Point e a Planilha de Monitoramento, exibidas. Vanessa M. da Cunha disse que
encaminharia a todos e informou que o PME/BH seria inserido na página do Fórum no
Portal da PBH, mostrando o caminho para o acesso. Lembrou, também, que todas as
informações  sobre  o  Fórum  como  Composição,  Legislação,  Atas,  Regimento  Interno,
Calendário de Reuniões e Contato já se encontram na referida página. Soraia F. Mercês
informou que existem as Diretorias de Pessoas com Deficiência, de Idosos, de Crianças e
Adolescentes e acha que a Diretoria ou Conselho de Pessoas com Deficiência deveria
integrar este Fórum, considerando que é tema de discussão do PME. Lembrou que fez tal
recomendação  anteriormente  e  reitera  a  sugestão.  Vanessa  M.  da  Cunha  disse  que
haveria necessidade de mudança no regimento para atendimento desta demanda. Soraia
F. Mercês finalizou dizendo que esta reunião foi tranquilizadora e deu ânimo pelo fato de
que  foi  apresentada  uma  proposta  que  ela  julgou  consistente  como  ferramenta  de
organização do trabalho. Agradeceu o fato de haver parceria da Secretaria Executiva com
o Fórum, falas estas endossadas por Rui César R. de Souza. Sem mais a tratar, a reunião
foi encerrada às vinte horas e trinta minutos (20h30min) e o registro foi feito por Vanessa
M. da Cunha.


