
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE MARÇO DE 2019

Aos (19) dezenove dias do mês de março de 2019, às dezenove horas e dez minutos
(19h10min)  instalou-se  a  reunião  extraordinária  do  Fórum  Municipal  Permanente  de
Educação  de  Belo  Horizonte  (FMPE/BH),  com  a  seguinte  pauta:  1- Informes;  2-
Discussão sobre o papel do FMPE/BH na organização da IX Conferência Municipal de
Educação;  3- Discussão  sobre  a  conjuntura  política  a  ser  levada  à  IX  Conferência
Municipal  de  Educação.  A reunião  contou  com  a  presença  dos  seguintes  membros:
Analise  de Jesus  da  Silva,  Andréa M.O.  Chelles,  Ângela  Maria  R.F. Barreto,  Cláudia
Lopes da Costa, Edson Miguel Barcelos, Fabrícia de Oliveira Silva, Galdina de Souza
Arrais, Gilson Reis, Joel Dias de Rezende Júnior, Laura Moreira da Silva, Lucas José
Magalhães  Alves,  Lucas  Reis  Ávila,  Maria  do  Socorro  Lages  Figueiredo,  Marcos
Evangelista Alves, Moacir Gonçalves Marinho, Naila Garcia Mourthé, Terezinha Lúcia de
Avelar e Vera Lúcia Otto Diniz. Os membros Paulo Henrique S. Fonseca e  Rui César
Resende de Souza tiveram suas ausências justificadas. Contou, ainda, com a presença
de  Maria  de  Fátima  Monteiro  de  Aguiar  (Conselho  Municipal  de  Educação  de  Belo
Horizonte – CME/BH), Luiz Henrique (assessor do Vereador Gilson Reis e Pollyane do
Amaral  (assessora da Vereadora Maria  Aparecida  Falabella),  Áurea Noá Lisbôa Leão
(CME/BH), Adriana Nogueira A. Silveira (CME/BH), Fabiano Leite (CME/BH) e com Elias
José L. de Freitas e Vanessa Márcia da Cunha, como Secretaria Executiva, conforme lista
de  presença  anexa.  O  Coordenador  Marcos  Evangelista  Alves  iniciou  a  reunião  se
desculpando pelo não comparecimento à ultima sessão plenária, por motivos de saúde.
Em seguida, deu as boas vindas à Núbia Basílio, do Comitê de Mobilização Social pela
Educação e Fabrícia de Oliveira Silva, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Informou que houve abertura de agenda com Sérgio Pires do setor de acompanhamento
dos planos municipais  de educação -  Secretaria  Estadual  de Educação.  Em seguida,
passou  para  a  pauta  demandada  sobre  o  papel  do  FMPE/BH  na  organização  da  IX
Conferência Municipal de Educação, onde foi questionada por Gilson Reis, a comissão
preliminar da conferência, eleita pelo Fórum. Passou a palava à Maria de Fátima Monteiro
de Aguiar que, sobre esta questão explicou que: 1) pensou-se em compor um grupo para
idear a conferência, o que foi sinalizado, discutido e aprovado no Fórum; 2) em 2018,
então, foi definido um grupo de trabalho e compôs-se comissão para começar a pensar
sobre a organização da conferência. Legalmente, a mesma é convocada pelo prefeito
num prazo de 120 dias antes do término do mandato de conselheiros do CME/BH - 24 de
agosto de 2019 - e que a comissão oficial será composta após a referida convocação.
Caso o prefeito  publique esta convocação em 24/04,  pode-se publicar  os nomes dos
componentes da comissão imediatamente após, em 25/04; 3) foram eleitos Joel Dias de
Rezende  Júnior  e  Lucas  José  Magalhães  Alves  e  foram  realizadas  duas  reuniões
pensando-se a estratégia e possíveis datas, avaliando-se que julho é mais adequado para
recompor o conselho e fazer as discussões. Diante das questões levantadas na última
Sessão Plenária do FMPE/BH, os trabalhos desta comissão foram suspensos para se
fazer esta discussão, nesta reunião; 4) as Pré-conferências estão previstas para o início
de maio e a IX Conferência, para o início de junho, com 11 temáticas de discussão para
as 20 metas existentes no plano;  5)  devendo-se monitorar  continuamente e avaliar  o
PME/BH, em até 4 anos, e precisando de recursos financeiros para realização de uma
conferência, acordou-se que será realizada conjuntamente com o CME/BH e a Secretaria
Municipal de Educação - SMED, cuja temática é o PME/BH. O Vereador Gilson Reis disse
que  na  última  reunião  não  ficou  claro  como  estava  o  processo  da  conferência,
defendendo que desde 2015 quando da saída de Dilma Roussef do governo, conferências
nacionais de educação foram realizadas de forma precária, no sentido da participação da



sociedade civil. Falou, ainda, que travou debates com o governo Márcio Lacerda, que não
quis criar este Fórum. Desta forma, preza para que o Fórum tenha função legítima para
realizar seu papel. Ressaltou a importância do Fórum como espaço de debate/diálogo e
disse  que  na  última  reunião  entendeu  que  tudo  já  estava  decidido,  sendo  que,
compreende que é o Fórum quem convoca e organiza uma conferência (data, estrutura,
coordenação), ou então, não terá as prerrogativas legais, podendo ser destituído. Sugeriu
iniciar  debate  sobre  as  metas  imediatamente,  organizar  as  propostas,  documentos  e
materializar  as  propostas.  Acredita  que tudo tem que ser  definido  neste  espaço,  que
houve perda em nível nacional e acha que haverá perda em nível estadual, no que diz
respeito à participação popular e garantia de direitos na educação. Disse, que com  as
questões da última reunião mais esclarecidas, “esse Fórum tem que ser uma trincheira de
resistências”. Galdina de Souza Arrais falou que Maria de Fátima Monteiro de Aguiar fez
um histórico do que aconteceu ao longo do ano, tendo sido feito monitoramento contínuo
do  PME,  e  que  optou-se  por  escolher  2  pessoas  para  começar  a  ver  a  estrutura,
financiamento,  mas  que  os  membros  deste  Fórum  não  se  isentaram  de  sua
responsabilidade. Quanto à data, explicou que foi decidido antes do mês de agosto para
cumprir a lei. Compreende que o coletivo tem procurado trabalhar e cumprir o papel de
monitorar o PME e acha que o Vereador Gilson Reis perdeu grande momento do debate
ocorrido,  fazendo  campanha  política  e  que  por  sua  trajetória  ela  o  parabenizava.  O
Vereador sugeriu que fosse marcada reunião do Fórum para iniciar os debates sobre a
conferência assim que o prefeito a convocasse, para o início dos preparativos da mesma.
Reiterou que não teve essa clareza na última reunião e defendeu que a educação seja
encarada como política de estado e não de governo, ansiando que o plano ultrapasse os
governos. Galdina de Souza Arrais disse que tem compreendido que este Fórum é um
órgão a serviço das políticas de estado e que se tivesse dúvidas quanto a isso,  não
estaria ali; e que este Fórum não fez nada que não fosse correto, sendo um órgão de
debate. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar leu o artigo 6º da Lei nº 10.917 de 14 de
março de 2016 – lei que aprova o PME/BH – que diz sobre as instâncias que devem
monitorar e avaliar periodicamente o PME/BH, a saber: Secretaria Municipal de Educação
de Belo Horizonte, Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal
de  Belo  Horizonte  e  Fórum  Municipal  Permanente  de  Educação  de  Belo  Horizonte.
Ressaltou, também, o § 3º da mesma lei, que diz que cabe ao Poder Executivo convocar
conferências municipais de educação em intervalos de até 4 (quatro) anos. Reiterou que
as 4 instâncias são responsáveis por todo esse trabalho e que estabeleceu-se que seria
conferência conjunta com o CME/BH e a SMED. Por  este motivo,  a  proposta de GT
(comissão  preliminar)  para  iniciar  os  trabalhos.  Analise  de  Jesus  da  Silva  disse  que
considera importante as questões sobre as atribuições do Fórum e que já foi apontada a
temática política. Que esta comissão deve pensar no lugar de realização da conferência,
em quantas pessoas participarão e acha que deve-se voltar a pensar como se monitorar o
PME pedagógica e politicamente, além de observar dados, ou seja, como se dará na
prática,  além  dos  números.  Entende  que  não  precisa  esperar  o  prefeito  convocar  a
conferência, acredita que precisa-se qualificar os números e delimitar o viés. Lembrou,
ainda,  que  a  instância  responsável  pela  convocação  da  conferência  é  a  SMED.  O
vereador Gilson Reis pediu desculpas por precisar sair antes do término da reunião, pois
viajaria ainda naquela noite, mas deixou claro que conhece as pessoas que ali estavam;
mas, disse que quando se misturam os papéis das instâncias, podem haver surpresas
relativas a perdas de poderes mais à frente. Pronunciou que é de responsabilidade do
Executivo a convocação da conferência,  mas que é de responsabilidade do Fórum a
organização e o debate. Complementou dizendo que este Fórum é o responsável por
acompanhar os planos e pelas definições, tendo sido constituído para tal. Expressou sua
preocupação  porque  soube  que  a  conferência  estava  marcada,  perguntando  quem



discutiu, onde estavam os documentos, quais seriam os elementos centrais. Acha que a
conferência deve ter outros temas para além do PME. Finalizou dizendo que é preciso:
“empoderar  de  responsabilidade,  definição  de  política  e  fortalecer  o  Fórum;  e  cavar
trincheiras  para  enfrentar  as  diversidades  que  estão  aí”.  Áurea  Noá  Lisbôa  Leão,
representante  do  CME/BH,  disse  que   participou  de  várias  conferências  em  Belo
Horizonte – ampliadas, conjuntas – e esclareceu que pensaria em conferência conjunta
com o Fórum porque são 2 instâncias específicas;  o  CME no âmbito  do  Sistema de
Ensino, o Fórum num âmbito maior, mas, também, com o papel de acompanhar, monitorar
e  avaliar  o  PME/BH.  Entende  que  a  conferência  é  conjunta  e  que  tem  que  ter
responsáveis  para  organizá-la.  O  Vereador  Gilson  Reis  registrou  que  ninguém  quer
contrapor o Fórum e o CME/BH. Disse que é a primeira vez que o Fórum organiza uma
conferência  e  que  pode  até  definir-se  esta  fase  de  transição,  considerando-se  as  2
instâncias responsáveis. Perguntou onde definir os temas de reunião e falou que o Fórum
não é instância somente para monitorar e avaliar o Plano, é a maior instituição política de
estado que define a política de educação. Falou que não tem dúvidas sobre o papel do
Fórum  e  quer  defender  este  papel,  porque  se  o  mesmo  for  alterado,  “está  fora  do
processo” e vai denunciá-lo. Não quer que este espaço democrático tenha a hegemonia
do  governo.  Reiterou  que  esta  reunião  foi  convocada  por  já  estarem na  véspera  da
conferência e que a desinformação da reunião anterior é que causou esta dúvida. Galdina
de Souza Arrais explicou que quando decidiram pela formação da comissão preliminar,
seguiram o artigo 6º da Lei, já referenciada. Por isso, foram tirados 2 membros de cada
instância. Disse, também, que neste Fórum tudo que é importante sobre educação tem
que estar contemplado no PME, política e pedagogicamente. Reiterou que seus membros
estão  debatendo  e  discutindo,  não  tendo  desistido  daquilo  que  se  conquistou  na
educação, defendendo os direitos dos professores, alunos, etc., considerando, que este
trabalho não é em vão. Acha que a conferência vai ser espaço de luta e que o Vereador
Gilson  Reis  pode  ficar  tranquilo,  porque  este  grupo  é  sério.  O  coordenador  Marcos
Evangelista Alves esclareceu que compôs o Fórum assim que entrou nesta Secretaria,
independente da gestão e que não sobrepôs a questão da gestão municipal a este Fórum.
Comunicou que preocupa-se com a mistura entre gestão e coordenação do FMPE/BH.
Disse, ainda, que quando o titular falta à reunião, o suplente deve representá-lo, sendo
preocupante a falta de ambos, e espera que os membros deste Fórum não desanimem.
Expôs que tem procurado ser transparente e não misturar a questão da gestão municipal
da educação com os trabalhos do Fórum; que desde que chegou tem feito muito, somente
trabalhando, não sabendo “fazer política”. Complementou dizendo que este Fórum não é
da  PBH,  é  da  cidade  e  não  pode  ser  desconstruído  por  uma  pessoa  que  não  tem
comparecido  às  reuniões.  Joel  Dias  de  Rezende  Júnior  exprimiu  que  se  sentiu
contemplado na fala do Coordenador. Avaliou que o Vereador Gilson Reis o discriminou
ao  atentar  para  seu  crachá  identificando  sua  posição  como  membro  do  Executivo
Municipal.  Apontou  que  tem trabalhado  para  trazer  a  discussão  de  gênero  porque  a
considera  “cara”  para  a  educação,  tendo  sido  esta  reunião  uma  perda  de  tempo,  e
desrespeitosa pelo Vereador que “chegou, fez a confusão e foi embora”. Analise de Jesus
da Silva sugeriu que retomassem a pauta da reunião e falou que definiu-se chamar o
CME, a comissão e ver qual o papel político do Fórum. Que o momento político atual é
tenso e que todos estão com os nervos “à flor da pele”, entendendo a intenção de Gilson
Reis,  mas  discordando  da  metodologia  utilizada  por  ele.  Porém,  ressaltou  que  a
discussão é política e mesmo o Coordenador Marcos Evangelista Alves, apesar de sua
fala, havia deixado ao final dela um posicionamento político. Naila Garcia Mourthé disse
ter  sido  contemplada  na  fala  de  Analise  de  Jesus  da  Silva.  Pollyane  do  Amaral  se
apresentou e recapitulou o que foi dito na última reunião. Disse ser necessário ampliar a
discussão no âmbito de Pré-conferência porque considera curto o período destinado às
discussões com a comunidade escolar – somente o período da manhã de sábado. Acha



fundamental a discussão de metodologia das Pré-conferências. Maria de Fátima Monteiro
de Aguiar lembrou que as 2 Comissões Especiais do Fórum – Mobilização e Divulgação e
Monitoramento e Sistematização – reúnem-se com periodicidade necessária e são muito
atuantes. Disse, também, que foi pensado até agora em 12 temáticas e trabalhos com
grupos para organizar as regionais, totalizando 108 pessoas. Que na última conferência, o
eixo 5, eixo da Diversidade, foi dividido em 2 grupos – diversidade e deficiência – para um
trabalho mais aprofundado. Acredita ser importante trabalhar a Pré-conferência nos dois
períodos do sábado (manhã e tarde), preparar os pais e alunos para a Pré-conferência
porque avalia que eles chegam sem entender o que está acontecendo. Informou que
iniciou um trabalho de mobilização de pais com um grupo de pais e com professora da
UFMG,  sendo  este  trabalho  com  pais  antes  da  conferência,  uma  inovação  em  Belo
Horizonte. Disse, ainda, que mobilizar alunos é um desafio, que não gostaria que alunos
somente representassem “números” e levantou um questionamento: “como fica o olhar
das demais crianças que são sujeitos da educação”? Comunicou que a Pré-conferência
será em 18/05 para sistematização das propostas, divulgação e mobilização e que na 2ª
reunião  suspendeu  o  grupo  de  trabalho,  entendendo  que  foi  validado  nesta  sessão
plenária. O Coordenador Marcos Evangelista Alves propôs votação para reafirmar que o
GT (comissão preliminar) volte ao trabalho organizacional e para legitimar as decisões
tomadas respeitando os encaminhamentos e evitando-se o ocorrido na última e nesta
reunião. Abriu-se à votação e obteve-se o seguinte resultado: 13 votos a favor, nenhum
voto contra e 1 abstenção. Analise de Jesus da Silva lembrou que em 1999, as crianças
poderiam votar e serem votadas, quadro diferente do que acontece hoje, e que tal fato se
deu com muita discussão. Rememorou, também, que em reuniões anteriores foi tirada a
temática central da conferência, além das 12 temáticas e sugeriu, como tema central, “A
Educação em Belo Horizonte em tempos de retirada de direitos”. Disse, ainda, que no
título das diversidades não pode-se colocar somente LGBT, raça e etnia, enviaria para os
membros do Fórum as temáticas para conhecimento e novas sugestões. Terezinha Lúcia
de Avelar falou que acha importante sanar as dúvidas quando surgirem e que as mesmas
devem ser tiradas com o coração aberto. Revelou que recebe todos os e-mails, e, se já
foram  divulgados  os  temas,  devem  ser  retomados  os  debates  que  garantirão  as
presenças de forma que não seja uma avalanche de “desentendimentos”.  Avaliou ser
interessante ficar mais leve a discussão acerca do tema “Diversidade” e pediu que todos
repensassem  nos  temas  e  tratassem  das  lutas.  Trouxe  um  documento  como
Coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violencia contra a Mulher – MG e solicitou
replicação  do  mesmo aos  membros  do  Fórum.  Naila  Garcia  Mourthé  lembrou  que  a
temática  de  educação  é  imensa,  devendo-se  vislumbrar  todos  os  aspectos,  mas,
priorizando os temas para se evitar “atropelos” na conferência.  Acha que as pessoas
compreenderão a importância daqueles temas cujas discussões de temas selecionados
forem realizadas com profundidade. Para a próxima reunião da CEMS, sugeriu convite à
Alex Sandro da Silva Gomes, da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da
SMED, almejando apresentação dos gastos da educação em cada uma das metas, já que
avaliou  ter  sido  interessante  tal  trabalho.  Analise  de  Jesus  da  Silva  propôs  que  os
membros enviassem sugestões de propostas e que a comissão mandasse a proposta
recorrente  para  votação  posterior.  Em  seguida,  fez  uma  “propaganda”  dos  próximos
seminários a serem realizados pelo Fórum Estadual de Educação de Minas Gerais e se
comprometeu  a  encaminhá-los  por  e-mail.  O  coordenador  Marcos  Evangelista  Alves
informou que a próxima reunião plenária acontecerá no SINEPE, agradeceu e finalizou a
sessão plenária às vinte horas e quarenta e cinco (20h45min).
                                      


