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 Ata de assembleia ordinária da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do 

município de Muniz Ferreira para registrar os trâmites legais do Plano Municipal de 

Educação (PME). 

 

 

 

               Ao quatorze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às oito horas, no Centro 

Municipal de Treinamento, neste município, reuniram-se vários servidores municipais da 

educação (professores, diretores, coordenadores técnicos e pessoal de apoio) e outros 

profissionais como: o pastor Deraldo Prazeres da igreja batista e a secretária municipal 

da ação social, Maria das Graças de Jesus. A assembleia foi secretariada pelo professor 

Braz de Souza Santos e presidida através da Secretária Municipal de Educação e cultura, 

professora Virgilina Maria Pinto Alves que fez a abertura dos trabalhos, agradeceu a 

presença de todos e passou o comando dos trabalhos para a coordenadora geral do 

PME, polo de Santo Antônio de Jesus, a professora Fernanda Carla. Ressalto, que antes 

da coordenadora iniciar seus trabalhos, a banda de pífano representada por crianças e 

jovens da Escola Eurico Matta do distrito Onha, fez lhe uma homenagem executando 

belíssimas páginas musicais. Após o término da apresentação musical, a coordenadora 

deu  início aos trabalhos e agradeceu a todos pela acolhida, falou sobre a importância e 

o que é o P.M.E, ela disse que se tratava de um projeto do governo federal e que seria 

para contemplar a educação nacional principalmente ao ensino público do nosso país. 

Esse projeto é uma espécie de carta magna, disse ela e endossada pela professora 

Virgilina Alves. A coordenadora Fernanda Carla seguiu em suas colocações e disse que 

este projeto (PME) é uma espécie de âncora de apoio e uma bússola de direcionamento 

para a educação do Brasil, isto é, algo para o futuro. é um projeto que depende muito da 

participação da comunidade, dos profissionais da educação e principalmente das 

autoridades constituintes. A coordenadora abriu um parêntese nas suas colocações e 

pediu para a equipe colaborativa da nossa cidade prestar conta do que já tinha feito na 

construção do PME; Então, a professora Aliane Souza Araújo explicou que a construção 

do PME Munizferreirense começou no dia 29 de julho de 2014 na cidade de Santo 

Antônio de Jesus; e que já teríamos participado de reuniões aqui em Muniz e no polo de 

Santo Antônio de Jesus. e, que contamos com a colaboração de toda equipe 

colaborativa de também dos conselheiros da educação; a professora Aliane Araújo foi 

além e disse que o nosso PME é pautado em informações: histórica, geográfica, sócio- 

econômica, demográfica e cultural. após as explicações da coordenadora técnica e  
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colaboradora, a coordenadora geral do Plano Nacional de Educação (PNE), a então 

professora Fernanda Carla retomou os trabalhos e falou sobre o Programa de Apoio à 

Educação Municipal (Proam), das leis regimentais do PNE e do PME e disse que este 

projeto já vem operacionalizando as metas da educação. perguntaram para a 

coordenadora, porque os projetos demoram tanto em sua praticidade ou quase não 

aconteces? Então, ela explicou que seria por motivos de muita burocracia, a falta de 

capacidade de determinados órgão e irregularidades de algumas leis, acabam causando 

empecilho capaz de impedir a praticidade de qualquer projeto. Outro sim se faz 

necessário o bom senso de todos. Fernanda falou sobre a praticidade do PNE e do PME, 

o que ele é, o que contempla, como é feita a sua seleção, isto é, os campos de atuação; 

onde seu artigo 2º, lei nº 13.005/2014; ela falou também sobre as dez metas do PNE e de 

suas diretrizes municipais que oferecem também dez metas que abrangem vários itens 

ligadas à educação. Neste ínterim, Fernanda falou da universalização que será até 2016 

para incluir a educação infantil e bem como o curso de formação continuada para os 

profissionais que atuam com a educação infantil. a coordenadora seguiu em suas 

colocações e explicou de como o PME deve atender as necessidades e as demandas da 

educação infantil e de como o nosso município vem atuando junto a educação infantil, 

segundo ela e todos já é um ótimo trabalho. A secretária da ação social,  Maria das 

Graças pediu maiores explicações sobre a meta 1.3 e 1,4 do PME e o professor Fábio 

Sales Melo também questionou sobre as mesmas metas, além da meta 1,5 que falam da 

educação infantil.  e, conforme os pedidos de explicações, a coordenadora Fernanda 

mostrou através do slide tudo que continha de oferta nas metas questionadas, falou 

sobre os subsídios e contemplações oferecidos  à ed. infantil; a professora Janice 

Barreto Longa usou a palavra e disse que gostaria que a teoria do PME se transformasse 

em prática. Salientamos que as metas que tratava da educação infantil foi bem discutida 

e sugestões foram dadas; como por exemplos: os professores Fábio Melo e Janice 

Barreto Longa sugeriram cursos de capacitação para os professores e para o pessoal de 

apoio que trabalham com a educação infantil, Sugeriram também apoio sócio educativo 

para as famílias que tem filhos cursando a educação infantil; Sugeriram, também  a  

presença de profissionais qualificados em casos especiais ( crianças especiais),isto é, 

se existisse a demanda. A coordenadora técnica da secretaria de educação municipal, a 

professora Aline Nery explicou que as metas da educação infantil contempla o que se 

sugerem A coordenadora Fernanda Carla retomou a palavra e explicou sobre a inclusão 

de crianças especiais, da fase e idade proveniente à educação infantil e que as metas 1,6 

a 4 falam justamente desses problemas. observação: neste ínterim, foi comentado 

assuntos como: os motivos que as famílias mantém seus filhos na escola, segundo as  
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colocações, seria simplesmente por interesses econômicos, outro tema discutido foi em 

referência ao transporte escolar; de que maneira os alunos da educação infantil eram 

comtemplados?,  de como os alunos itinerantes (ciganos, circenses); então Fernanda 

disse que as leis 11645/08, 9.795/99 garantem e contemplam esses alunos. mais uma vez 

o professor Fábio Melo pediu a palavra e questionou sobre as metas 1,3 e 1,4 que falam 

das contemplações para o ensino fundamental e da meta 2,3 que fala  da promoção em 

relação das escolas como instituição e movimentos culturais, o professor foi além e fez 

uma observação sobre a formação e graduação e pós-graduação do profissional do 

ensino fundamental 1(metas1,4 e 1,5);a professora Rita Almeida pinheiro aproveitando o 

momento fez um apelo e pediu que incluísse no PME uma ação que diagnosticasses os 

problemas de dificuldades de aprendizagem de alunos do fundamental i e 2,além de 

aplicação de cursos de reforço em turnos opostos para corrigir as dificuldades. A 

professora Gislândia pediu para ser implantado o professor auxiliar para as classes 

multisseriadas, principalmente quando nela tiver aluno especial. As discussões 

prosseguiram  e ao chegar na meta 6 o professor Fábio Melo e outros falaram do curso  

pré-vestibular custeado pelo município via PME para preparar nossos estudantes rumo 

as faculdades. o professor Otávio usou a palavra e pediu maiores explicações sobre a 

meta 6.1 que fala da contemplação e inclusão de alunos do campo em tempo integral; 

Essa observação do mencionado professor, criou-se uma pequena polêmica que logo foi 

sanada por Fernanda Carla que explicou como o PME atenderá essa demanda; com 

capacitação de profissionais que trabalharão neste caso, falou sobre a estrutura da 

escola para atender adequadamente as demandas e principalmente do financeiro. 

Salientamos, que para atender as exigências legais nestes casos (escola do 

campo),cabe ao PAR ( Plano de Ações Articuladas) investir. Os trabalhos foram 

suspensos temporariamente para o almoço e ao retornarmos à tarde, abrimos as 

discussões como uma rápida revisão do que fizemos pela manhã e em seguida a 

coordenado do PME começou a explicar a meta 7 que fala do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) do Município. Fernanda falou das políticas que 

são usadas nos projetos dos governos, principalmente a política financeira aplicada pelo 

governo federal. Segundo a coordenadora do PME, tudo é feito pelo governo federal em 

prol da aprendizagem dos alunos do ensino público. Em seguida passou-se a discutir as 

metas 8 e 9, que falam da elevação da escolaridade média da população (faixa etária que 

vai de 18 as 29 anos de idade).o professor Fábio Sales mais uma vez usou a palavra e fez 

observações a respeito da ausência de políticas que ajudem os jovens do nosso 

município no intuito de  se profissionalizarem e atuarem em diversos campos; Segundo 

o professor o município não dispõe de tecnologias capazes de prepararem os jovens,  
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falta melhoria pedagógica e de programas profissionalizantes para os jovens.na meta 11 

houve uma pequena polêmica tendo em vista do nosso município não ter capacidade 

para atender todas as exigências do projeto PME. Carla fez uma ressalva e voltou à meta  

9 e amostrou conteúdos que diz: quando o município não dispor de condições para 

atender as exigências do projeto, o município terá que buscar as parcerias para suprir as 

deficiências.na meta 12 discutiu e definiu que o município deverá assegurar em regime 

de colaboração para a elevação da matrícula do ensino superior; a meta 13 também foi 

muito discutida já que a mesma dispõe de quesitos que falam da contribuição em regime 

colaboração para ampliar a capacidade científica do profissional em sua graduação, no 

mestrado e doutorado e assim sendo, essa meta foi aprovada. outra meta bastante 

discutida foi a 17 já que a mesma fala da valorização do profissional da educação (do 

magistério),da rede municipal da educação básica; na meta 18, explica que o plano de 

carreira dos profissionais da educação básica passará por uma revisão após dois anos, 

e tomara como referência o piso salarial nacional definido por lei federal nos termos do 

inciso VIII do artigo 206 da constituição federal. as metas 19 e 20 ressaltam a ampliação 

e do investimento público na educação pública, da forma a cumprir o estabelecido na 

legislação vigente e contou com três estratégias. Afirmamos categoricamente que o 

projeto PME e suas metas regimentais (a redação contendo os conteúdos), foram 

discutidos, analisados, revisados, implementados  quando necessário e aprovado por 

todos que se encontravam na assembleia. Ressaltamos que o discorrido neste 

documento (ata) foi o essencial das discussões mais calorosa e polêmicas do PME, o 

seu conteúdo completo encontra-se discorrido e documentado no original do PME; e 

quem de direito se interessar em ler seu conteúdo integralmente que nos solicite, pois 

estaremos a inteira disposição. e por não existir nada mais a ser discutido, lavraremos a 

ata, datamos e todos assinam .Muniz Ferreira 14 de abril de 2015.  
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