
Ata nº 01/2017

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, reuniram-se nas dependências da

Secretaria Municipal da Educação, Equipe Técnica da SME responsável pelo monitoramento do

Plano Municipal de Educação, membros do Conselho Municipal de Educação e membros do Fórum

Municipal  de  Educação  para  deliberar  sobre  os  seguintes  assuntos:  Monitoramento  do  Plano

Municipal de Educação, funções do Conselho e do Fórum neste processo, escolha do Coordenador

Geral  do  Fórum  Municipal  de  Educação.  De  imediato,  a  Coordenadora  Pedagógica  da  SME,

também participante da Equipe Técnica de monitoramento do Plano e do Fórum e Presidente do

Conselho Municipal de Educação, sra Ana Carolina Sbeghen Loss, deu as boas vindas e iniciou sua

fala agradecendo a presença de todos e enfatizando a importância deste momento para a Educação.

Inicialmente,  Ana  Carolina  fez  um  breve  histórico  desde  a  elaboração  e  aprovação  do  Plano

Municipal de Educação, que aconteceu em quinze de junho de 2015, principalmente lembrando que

muitos dos presentes não estava na Gestão anterior do Governo, fazendo com que o assunto seja

novo, sendo necessário uma retomada histórica de todo o processo. Foi apresentado as diretrizes do

Plano Nacional de Educação, bem como do Plano Municipal e como se deu a organização para o

início do monitoramento.  As etapas do monitoramento foram apresentadas, sendo elas: organização

do trabalho, estudo do plano, monitoramento das metas e estratégias e avaliação do plano. Também,

para que o monitoramento seja criterioso e realmente aconteça, foi apresentado a nova agenda de

trabalho, visto que em dois mil e dezesseis, na reunião do Fórum Municipal de Educação uma

agenda havia sido apresentada, porém, devido ao tempo hábil, mudança de gestão, entre outros, foi

necessário esta reorganização. Seguindo o cronograma de organização e da agenda, a Comissão

Coordenadora do Plano, apoiada pela Equipe Técnica fez o levantamento dos dados diagnósticos,

parte B e C do monitoramento, apresentando o relatório ao Secretário, o qual foi aprovado, sendo

hoje a análise do relatório anual de dois mil e dezesseis para dar continuidade ao diagnóstico de

dois mil e dezessete e organização da avaliação do Plano para o segundo semestre, lembrando que a

avaliação do Plano Municipal de Carlos Barbosa, de acordo com a Lei, é bianual. A Coordenadora

Ana Carolina detalhou as vinte (20) metas do plano, com o diagnóstico e indicadores para cada uma

delas e como Carlos Barbosa está neste processo e comparando o município ao Estado. O relatório

foi aprovado por todos os presentes, sendo a próxima etapa a verificação do diagnóstico deste ano

para juntada dos relatórios anuais e organização do documento Avaliação do Plano Municipal de

Educação. Também, por votação unânime, Ana Carolina Sbeghen Loss, pelo andamento já dado ao

monitoramento foi escolhida como Coordenadora do Fórum Municipal de Educação, seguindo os

quesitos  do  Regimento  Interno  do  Fórum.  Também,  foi  informado  ao  Fórum,  que  algumas

entidades, por motivos particulares, solicitaram a troca de membros, sendo que será formalizado o

pedido através de portaria, cabendo informar que na representação das escolas públicas do Ensino



Médio, Rosane Baldasso Barth ficará como titular, e seu suplente, por indicação da EEEM Elisa

Tramontina,  será  o  professor  Roque  Bavaresco.  Como  suplente  representante  das  escolas  de

Educação Especial temos a indicação da professora Maria Lúcia Pissoli e no FUNDEB, a servidora

Maribel Bortolotto passa ocupar o cargo de titular, sendo a sua suplente, a servidora Monica Canal

Chesini ambas representantes do Conselho do FUNDEB. Nada mais havendo a constar, encerro a

presente ata assinada pelos presentes.
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