
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 20 DE AGOSTO 2019

Aos  vinte  (20)  dias  do  mês  de  agosto  de 2019,  às  dezenove  horas  e  treze minutos
(19h13min) instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de Educação
de Belo Horizonte (FMPE/BH), com a seguinte pauta:  1-  Informes;  2- Balanço da IX da
Conferência Municipal  de Educação.  A reunião contou com a presença dos seguintes
membros: Paula Cambraia de Mendonça Viana, Roberta da Costa L. Nora, Joel Dias de
Rezende  Júnior,  Neuma  Soares  Rodrigues,  Rui  César  Resende  de  Souza,  Soraia
Feliciana Mercês, Analise de Jesus da Silva, Ângela Maria R. F. Barreto, Márcia de Fátima
N. Cruz,  Moacir  Gonçalves Marinho,  Paulo Henrique S. Fonseca, Fabrícia de Oliveira
Silva,  Galdina  de  Souza  Arrais,  Edson  Miguel  Barcelos.  Justificou  ausência:  Maria
Aparecida  V. F. Rocha.  Contou,  ainda,  com as  presenças  de  Poly  do  Amaral,  como
convidada,  Antônio R. Lambertucci  como representante do Vereador Arnaldo Godoy e
como secretários executivos, Elias José L. de Freitas e Vanessa Márcia da Cunha.  O
secretário executivo Elias José L. de Freitas iniciou a reunião justificando as ausências do
coordenador  Marcos  Evangelista  Alves  e  sua  suplente,  Maria  do  Socorro  Lages
Figueiredo. Após, disse que esta era a primeira  reunião pós-conferência, sendo preciso
resgatar a função do Fórum - monitoramento do Plano Municipal de Educação de Belo
Horizonte (PME/BH). Contou que graças ao trabalho realizado, foi feita uma conferência
substanciosa, muito “a ver” com o ofício do Fórum, tendo sido uma conferência nova,
considerando que avaliar políticas é novo e difícil, inclusive com a participação popular, e
que a  continuidade do trabalho será  facilitada  com a dinâmica de  monitoramento  do
PME/BH, a ser detalhada. No primeiro ponto da pauta – informes -, propôs que em cada
reunião fosse apresentado um eixo temático, sendo a próxima reunião, apresentação do
eixo Avaliação Externa, cujo grupo de trabalho é composto por Galdina de Souza Arrais.
Completou  dizendo  que  esse  título  poderia,  talvez,  ser  alterado  para  “Qualidade  da
Educação”, considerando que a meta faz referência a muito além de somente avaliação
externa. Para a reunião do mês de dezembro, falou que tentaria-se a apresentação do
eixo Ensino Médio, cujo grupo de trabalho é formado por Iara Félix – representante da
instância estadual -, Márcia de Fátima N. Cruz e Neuma Soares Rodrigues. Disse, ainda,
que não se sabe se a próxima conferência terá como tema o PME/BH. Edson  Miguel
Barcelos  justificou  sua  ausência  na  IX  Conferência.  A secretária  executiva  Vanessa
Márcia da Cunha explicou a proposta de trabalho para os meses seguintes, perguntando
se  todos  estavam  de  acordo,  sendo:  coleta  de  dados  do  2º  semestre  de  2019  das
instâncias  municipal,  estadual,  privada  e  federal,  via  planilha  de  monitoramento  do
PME/BH,  em setembro e outubro  e  preenchimento  da planilha  -  aba Parecer  -  pelos
membros  do  Fórum,  para  fechamento  do  ano  de  2019,  nos  meses  de  novembro  e
dezembro. A secretaria executiva, com base nestas informações, enviaria o relatório final
anual ao MEC. Analise de Jesus da Silva, relembrando reuniões anteriores, proferiu que
“haveria o levantamento dos dados e a SMED faria o que quisesse com eles”, ou seja, a
SMED “cuidaria” dos dados. Diante disso, o Fórum definiu que faria o monitoramento e
que encaminharia as informações para dar ciência à cidade e não ao MEC. Galdina de
Souza  Arrais  lembrou  que  o  município  fez  a  adesão  à  Assistência  Técnica  para
Monitoramento e Avaliação para os Planos de Educação/SASE/MEC e se comprometeu a
enviar os dados ao MEC e que este é um dos únicos municípios que está fazendo o
monitoramento do PME. Analise de Jesus da Silva pronunciou que não seria o Fórum que
encaminharia os dados, seria a SMED. O secretário executivo Elias  José L. de Freitas
comunicou que haveria a reunião da Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal
de Educação para concluir os trabalhos da referida conferência - Anais - e publicá-los
posteriormente, o que completaria o ciclo de avaliação com retorno do processo para a



cidade. Galdina de Souza Arrais sugeriu reiniciar o ciclo de discussões dos eixos pelas
metas/estratégias não cumpridas ou aquelas consideradas parcialmente cumpridas como,
por exemplo, o eixo Educação Infantil, com o intuito de se pensar em ações ou estratégias
para o alcance das metas. A título de informação, Edson Miguel Barcelos anunciou que o
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) está cobrando o cumprimento
das metas dos Planos Municipais de Educação. Paulo  Henrique S. Fonseca registrou a
dificuldade de maior participação dos trabalhadores estaduais, dizendo que não houve
empenho,  divulgação  e  houve  um  problema  restritivo  -  o  desconto  de  ponto  dos
trabalhadores nas datas da IX Conferência - requisitando encaminhamento para reverter
isso.  O secretário  executivo Elias  José L. de Freitas informou que o Coordenador do
Fórum enviou ofício solicitando a dispensa dos trabalhadores nos referidos dias e que a
interlocução  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Minas  Gerais  (SEE/MG)  é  complicada.
Analise de Jesus da Silva falou que é uma concepção de gestão e sugeriu que Paulo
Henrique S. Fonseca levantasse o nome das pessoas que tiveram seus pontos cortados,
para agilizar o processo. Paula Cambraia de Mendonça Viana falou que preocupa-se com
a não participação de determinadas instâncias como a estadual,  o  que leva a outras
conclusões que não são reais. O secretário executivo Elias José L. de Freitas ressaltou a
ausência da gestão da SEE/MG. Galdina de Souza Arrais disse que na experiência do
Fórum Estadual de Minas Gerais existe garantia de liberação de trabalhadores e que  já
houve reversão em caso semelhante. Analise de Jesus da Silva falou que a contestação
pela escola da justificativa de falta foi maior que a da própria SEE/MG. Paulo Henrique S.
Fonseca comentou que na  conferência passada, Wladimir, representante da SEE/MG,
enviou  o  comunicado  às  escolas  e  após  o  evento,  os  trabalhadores  levaram  a
comprovação  da  presença.  Mencionou  que  fará  o  levantamento  dos  nomes  dos
trabalhadores  que  tiveram  seus  pontos  cortados  e  encaminhará  ao  Coordenador  do
Fórum. Neuma Soares Rodrigues avaliou que não foi nenhum representante do Estado  à
discussão do eixo  Ensino Médio. Disse,  ainda,  que as  escolas  estaduais  não tinham
conhecimento da IX Conferência e que tinham direito de participar da mesma. Márcia de
Fátima N. Cruz citou que um representante do Estado fez questão de se intitular de “baixo
clero”,  como  uma  maneira  de  se  isentar,  porque  não  tinha  dados/informações  para
colaborar com a discussão. Falou que “os dados não estão bons, as coisas na prática não
estão  boas.  Quando  a  coisa  está  boa  e  fluindo  bem,  todos  querem  apresentar  os
resultados de seus esforços.  Estamos vivendo momentos difíceis”.  Galdina  de Souza
Arrais argumentou que a solução está dentro do próprio Fórum, ou seja, que neste Fórum
há a “cadeira” da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e que o
representante tem que se fazer presente, participar e levar informações para as escolas.
Vários são os agentes que tem a co-responsabilidade de mobilizar as instituições. Antônio
R. Lambertucci  sugeriu que o Fórum solicite formalmente à Comissão de Educação da
Assembleia Legislativa que cobre da SEE/MG as informações, sugeriria ao TCE MG mas,
disse que ele opera tardiamente, ou seja, só de 2 ou 3 gestões anteriores, para uma
“fotografia” mais atual. Em seguida, o desenho de monitoramento foi aprovado e passou-
se para o segundo ponto da pauta, uma rodada de avaliação da IX Conferência Municipal
de Educação. Márcia de Fátima N. Cruz disse que o eixo Ensino Médio de forma geral,
tanto  nas  pré-conferências,  quanto  na  IX  Conferência,  foi  um  dos  mais  esvaziados.
Observou interesse do Ensino Técnico (Cefet, Coltec, Vital Brasil) e preocupação com a
evasão. Disse que a questão social é séria porque é uma formação mais ao alcance da
classe mais baixa para se chegar à faculdade e que, embora o grupo tenha sido pequeno,
o trabalho foi feito com muito carinho, dedicação e discussão. Percebeu vontade pessoal
de se fazer algo em prol da educação. Neuma  Soares Rodrigues falou que ficou triste
depois de um trabalho cansativo, em que tem-se expectativa de chegar no momento da
avaliação  e  tirar  algo  positivo,  e  as  pessoas  que  não  tem  essa  noção,  querem
desconstruir. Citou que toda conferência tem problemas com sindicatos e que tem-se que



avançar neste sentido e não mais discutir picuinhas porque, dessa forma, a política não
vai avançar. A organização foi ótima e com dedicação. Relatou que no 1º dia do evento foi
vítima  de exibição de  imagem e xingamentos,  via  WhatsApp.  Defendeu  que deve-se
cobrar responsabilidade e respeito das pessoas, que tem-se que mudar essa “cultura” de
conferência. Márcia de Fátima N. Cruz comunicou que fez uma solicitação à esse respeito
ao Coordenador do Fórum e não obteve resposta,  até aquele momento.  O secretário
executivo Elias José L. de Freitas explicou que na Comissão Organizadora definiu-se pela
não  leitura  do  Regimento  Interno,  objeto  do  conflito.  Disse  que  houve  procedimento
democrático para se fazer a discussão, que houve problema de comunicação dentro do
próprio sindicato e achou grave o ocorrido. Paulo Henrique S. Fonseca concordou que a
responsabilidade é da Comisão Organizadora como um todo, acredita que realizar uma
conferência  neste  momento  histórico-político  já  é  bastante  e  não  faz  avaliação  do
SindRede  por  não  representá-lo.  Poly  do  Amaral  falou  que  acha  que  as  pessoas
confundiram as duas coisas; uma, a leitura do Regimento Interno e a outra, a aprovação
do mesmo. Contou que existia a expectativa das pessoas entendendo a plenária como
soberana. Achou estranho na programação, divulgação de leitura do Regimento Interno e
não de aprovação do referido regimento. Mencionou que foi “colocado” que a Comissão
Organizadora decidiu que o Regimento Interno foi aprovado e publicado no Diário Oficial
do Município. Explicou que o que foi ruim é que não se cumpriu a leitura no dia previsto, e
daí, surgiu a revolta das pessoas, que foram tomadas por um “golpe”. Avaliou que a falha
foi na não deliberação na plenária, entendendo que a Comissão Organizadora podia ter
resolvido de forma mais tranquila, perguntando o que a plenária queria, e, em seguida,
votando-se. O secretário executivo falou que o problema foi de aprovação do Regimento
Interno e não de leitura do mesmo e que um dos representantes do SindRede disse que
não quer que se abra precedência para que em outras Conferências o Regimento seja
aprovado de forma pouco transparente; o que não justifica os excessos. Soraia Feliciana
Mercês pontuou que essa foi  a  conferência com menor número de pessoas, mas que
participou com maior qualidade, com um outro nível de discussão. Avaliou que a SMED
não foi parceira, com a fala de abertura da Secretária Municipal de Educação extensa e
muito além do que se esperava. Finalizou, dizendo que, atendendo à demanda dos pais
quanto  ao  horário,  a  Comissão  Organizadora  achou  por  bem  tirar  a  aprovação  do
Regimento Interno, e que “nem todos estão prontos para brincar de democracia”. Analise
de  Jesus  da  Silva  falou  que  houve  pouquíssima  presença,  mas,  com  excelente
participação e que existem pontos a atentar-se para não serem repetidos nas próximas
conferências, como por exemplo, a correria das pré-conferências aos sábados. Lembrou
que em reunião no Sinpro, foi dito em tentar-se aumentar o número de delegados - 600
pessoas previstas -,  o que correspondeu a um “furo” enorme. Disse que esse foi  um
momento único, sendo a 1ª vez que Belo Horizonte monitora um plano de educação. No
eixo em que participou, falou que havia gestores do Estado com dados e falas muito
interessantes e docentes respaldados com as informações apresentadas. Manifestou uma
reclamação a todos os integrantes do Fórum, dizendo que se esqueceram do que era
especificidade  da  conferência,  ou  seja,  essa  não  era  a  IX,  nem  a  VIII,  e  sim,  a  1ª
conferência  de  avaliação  do  PME/BH,  sendo  que  isso  pode  ter  sido  o  definidor  de
participação. Quanto ao episódio ocorrido sobre o Regimento Interno, achou que é prática
do Sindicato e não, excesso. Acredita que este Fórum precisa ser preservado porque Belo
Horizonte é “espelho” e não deve-se “esgarçar”  a instituição, lembrando que o Fórum
Nacional já está “acabado”.  Disse que há uma meta explícita no plano que diz que o
Fórum não serve somente para monitorar e citou a estratégia 19.3 do PME/BH, falando
que a coordenação da conferência é deste Fórum, sendo necessário entender isso para a
próxima  conferência.  Finalizou,  dizendo  que  houve  ausência  completa  da  SMED  no
encerramento, o que não entendeu; pensa para a próxima conferência uma estrutura de
pré-conferência não tão rápida no sábado pela manhã e que o Fórum tome a rédea



daquilo que lhe cabe como competência e entenda a magnitude de monitorar um PME.
Galdina de Souza Arrais disse que houve avanço, que os pais se prepararam para a
conferência, que esse é o espaço do gestor, no caso da Secretária Municipal, dar o seu
relatório  e  que  participou  somente  da  abertura,  mas  acompanhou  a  conferência  à
distância.  Relatou  que  o  acolhimento  e  o  lanche  estavam  super  organizados,
concordando que na próxima conferência, todo o Fórum deve contribuir, ajudar. Antônio
R.  Lambertucci,  fazendo  sua  avaliação  dentro  do  cenário  e  não  perdendo  esta
perspectiva, disse que: 1) existir fóruns municipal e estadual funcionando são elementos
muito  importantes;  2)  a  IX  Conferência  cumpriu  o  seu  objetivo;  3)  os  eixos  divididos
contendo discussões acaloradas foi muito positivo; 4) no momento em que as prefeituras
não estão acompanhando seus planos tem-se que reconhecer que a SMED (PBH) deu
grande  importância  e  atuou  para  que  a  conferência  fosse  realizada;  5)  foi  boa  a
organização, com pequenos erros; 6) não entendeu a gestão municipal que “jogou peso”
para a conferência acontecer e no momento final de reconhecer o processo e fechar, se
ausentou do processo. Não entendeu a lógica, a estratégia, acredita que deve ter motivo
virtuoso, mas errado nisso; 7) a ausência das famílias se deve, em parte, a um processo
de mobilização da SMED, por meio das escolas, ou seja, faltou esforço. Acha que deve-se
tratar um pouco melhor a forma de se mobilizar outros setores, inclusive os que tem maior
dificuldade,  como  os  pais;  8)  acha  importante  frisar  que  esse  foi  o  momento  de
valorização da participação e de preservar esse espaço. Se disse  gratificado por estar
vivenciando esse processo, contribuindo para que estes espaços funcionem. O secretário
executivo  disse  que  quanto  à  ausência  da  SMED  no  fechamento,  existia  uma
preocupação grande da gestão para que se entendesse esta conferência como sendo da
cidade, e dirigida a todas as instâncias gestoras da educação. Desta forma, o fechamento
deveria contar com todas elas e não apenas com a SMED. Quanto ao número reduzido
de participantes, complementou falando que é um aprendizado para o Fórum, que houve
muita preocupação com o monitoramento, ou seja, com a coleta de dados, e, talvez, se
devesse ter dado mais atenção à mobilização. Galdina de Souza Arrais disse que este
Fórum tem a Comissão Especial de Mobilização e Divulgação (CEMD) e que ela precisa
atuar. Ângela Maria R. F. Barreto relatou achar ótima esta avaliação, comentando que a
Secretaria  Municipal  poderia  ter  ajudado  mais,  na  mobilização  da  base,  nas  pré-
conferências e considerou tudo que foi dito pertinente. Disse, ainda, que na condução
propriamente da conferência surgiu uns probleminhas, como a metodologia de trabalho,
mas que a discussão foi boa no eixo, com bastante participação. Fabrícia de Oliveira Silva
alegou que se a conferência fosse nomeada como 1ª, acredita que a expectativa quanto à
ela seria outra.  Relatou que o eixo em que participou -  financiamento -  foi  o único a
responder que a meta não foi cumprida, tendo havido uma situação curiosa, em que o
representante do Estado se portou como coadjuvante e disse que não vão cumprir a meta
e com os gestores municipais sabatinados. Rui  César Resende de Souza ressaltou que
essa conferência foi a 1ª de monitoramento do PME/BH, o que considera um fato histórico
num  momento  difícil,  parabenizando  a  Comissão  Organizadora  e  a  SMED,  por  sua
realização.  Quanto  ao  eixo  de  discussão,  falou  que  o  debate  foi  feito  por  um grupo
pequeno, mas com participação extremamente significativa especialmente dos pais, que o
emocionou. A representação efetiva com destaque aos pais ocorreu sem agressividade e
com  apontamentos.  Citou  que  a  gerente  da  Diretoria  da  Educação  Inclusiva  e
Diversidade,  Bernadete  Quirino,  pontuou  todo  o  tempo,  apresentando  fatos  e  dando
contribuição efetiva. Moacir Gonçalves Marinho reafirmou a participação efetiva dos pais
no  eixo  Pessoas  com  Deficiência.  A secretária  executiva  Vanessa  Márcia  da  Cunha,
convidada à fala, se emocionou e disse que foi árduo o trabalho realizado para que os
dados fossem coletados das instâncias, a preparação das pré-conferências e da própria
conferência, mas considera que valeu a pena pelo resultado alcançado, ou seja,  uma
conferência para avaliação de um plano municipal de educação, considerando que essa é



a primeira vez que se realiza avaliação de uma política pública. Agradeceu a parceria dos
membros do Fórum que participam ativamente das reuniões e dos trabalhos efetivos com
o monitoramento do PME/BH e disse da importância dos membros na constituição deste
Fórum,  ressaltando  que  é  preciso  fortalecer  esta  instância.  Por  fim,  informou  que  a
secretaria executiva e o coordenador desse estão pensando em estratégias para “trazer”
os demais membros, que não tem comparecido e participado. Analise de Jesus da Silva
sugeriu um adendo à proposta do Antônio R. Lambertucci: que a demanda a ser dirigida a
Assembléia Legislativa, deveria ser enviada primeiramente à Comissão de Educação da
Câmara dos Vereadores de BH, além de também ser encaminhada ao Fórum Estadual e
ao Conselho Estadual de Educação. Antônio R. Lambertucci informou que acontecerá na
semana de 17 a 24/10, a semana Paulo Freire que celebrará a importância do pedagogo
e pediu à Neuma Soares Rodrigues e Márcia de Fátima N. Cruz que encaminhem as
infomações ao Fórum, para repasse aos membros. Analise de Jesus da Silva informou
que acontecerá o XVI Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, de 18 a 22 de
setembro, dizendo que estão sem recursos financeiros para tal e toda doação é bem-
vinda.  Às  vinte  e  uma  horas  (21h),  o  secretário  executivo  Elias  José  L.  de  Freitas
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.


