
 
 

 

 

 

Relatório – Plano Municipal de Educação 

 

Espera Feliz, 19 de Abril de 2017. 

 

O Plano Municipal de Educação da cidade de Espera Feliz-MG teve sua elaboração 

iniciada em 2014 em conformidade com a Lei 13005/14 | Lei nº 13.005, de 25 junho de 

2014 e o mesmo foi aprovado pela Lei Municipal n° 1146/15 de 18 de Junho de 2015. Pelo 

Decreto de nº1.016/2014, de 06 de Outubro de 2014 ficou instituído a Comissão 

Representativa da Sociedade e a Equipe Técnica para elaboração do Plano Decenal 

Municipal de Educação de Espera Feliz, composta pelos seguintes representantes; 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA: Adriana Müller Dimas e Souza 

b) REPRESENTANTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE): Márcia 

Maria de Paula Carvalho c) REPRESENTANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO: 

Leonardo Heitor Rubio d) REPRESENTANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MSc. 

Renato Mota Nacarati e) REPRESENTANTE DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE SOCIAL DOFUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB): Lusmar 

Silveira Alves f) REPRESENTANTE DA REDE PARTICULAR DE ENSINO: Sebastião 

Geraldo de Oliveira g) REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO: Gilmar Augusto 

de Oliveira h) REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Maria 

do Carmo Rezende Guarini Rocha i)REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Marly Anselmo Viana da Luz j) REPRESENTANTE DO 

CORPO DOCENTE DO MUNICÍPIO: Mara Rubia Afonso Pacheco. No período de 

elaboração do PME houve uma audiência pública na qual foi apresentado todas as 20 

(vinte) metas e estratégias descritas no PNE, a partir de então foram enviados para todas 

as instituições de ensino e demais departamentos da sociedade que se comprometem 

com a educação, um informativo contendo as metas e estratégias com um espaço no final 

do documento onde cada instituição e departamento deixasse suas sugestões de 

estratégias, destas foram analisadas pela equipe coordenadora do PME, e em seguida 

selecionadas aquelas que mais se enquadravam nas metas propostas pelo PNE/PME, e 

foram acrescentadas no Plano Municipal da Educação. Os responsáveis pelas instituições 

e departamentos receberam orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura 



 
 

 

para que antes de preencher o documento recebido, fizessem uma reunião com a 

comunidade local, expondo o que é o PME, e assim formando as estratégias que seriam 

mais cabíveis a cada meta. Depois selecionadas as estratégias propostas pela 

comunidade o PME foi elaborado e apresentado à Câmara Municipal de Vereadores, onde 

foi aprovado por esta Casa de Lei por devida aquiescência e encaminhado ao ilustríssimo 

prefeito em exercício, para que fosse sancionada e promulgada a sua Lei de aprovação. 

Através do Decreto nº1,064/2016, de 20 de Outubro de 2016, foi nomeada uma equipe 

técnica responsável pela avaliação e monitoramento do PME, composta pelos seguintes 

servidores; Adriana Müller Dimas e Souza, Élcio Gomes de Souza, Mara Rubia Afonso 

Pacheco, Mirian Louzada de Souza e Sebastião Geraldo de Oliveira. O PME - Plano 

Municipal de Educação, se encontra em fase de monitoramento. A equipe técnica solicitou 

da Secretaria Municipal de Saúde uma planilha contendo dados da população do 

município entre 0 (zero) a 17 (dezessete) anos de idade, para fins de análise a 

averiguação se estes indivíduos estão matriculados em alguma instituição educacional, 

seja ela Estadual, Municipal ou Privada. Foi solicitado pela AE Marizete Almeida em 

reunião realizada no dia 20 de Setembro de 2016, na SRE de Carangola, o preenchimento 

da Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação, ficha esta que subdivide em 

3 (três) etapas/partes. A Parte “A” com todos os dados inseridos conforme solicitado, foi 

enviada através de email no dia 25 de Outubro de 2016 e juntamente anexado a este 

email seguiu o decreto instituindo a equipe técnica. A Parte “B” e “C” do Plano com as 

descrições pedidas estão sendo preenchidas. Como algumas metas necessitam de 

previsões orçamentárias, assim que a equipe técnica se reunir para fazer o levantamento 

de orçamentos previstos de acordo com a descrição das metas, a Parte “B” será 

totalmente preenchida e enviada via email mediante a solicitação. No dia 18 de Abril do 

corrente ano, a Secretaria Municipal da Educação e Cultura através de sua Secretária 

Municipal de Educação Adriana Müller Dimas e Souza, solicitou e enviou a Secretaria 

Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento da Prefeitura Municipal o 

requerimento para a inclusão do PME – Plano Municipal de Educação, na LDO – Lei de 

Diretrizes Orçamentária, para que no momento em que a LOA – Lei Orçamentária Anual, 

for elaborada, seja inserido um valor destinado ao cumprimento das metas que 

necessitam de recursos financeiros para que estas sejam executadas, observando que 

cada meta tem prazo estipulado a ser cumprido. Foi criada uma agenda de trabalho 

contendo informações tais como, Etapas do Processo, Ações a serem realizadas, Datas 

de reuniões, Prazos para execução de tarefas e seus devidos responsáveis, esta agenda 

foi enviada em anexo ao email a este relatório. Na próxima reunião com a Equipe Técnica, 

prevista para o dia 26 de Abril de 2017, estaremos distribuindo as metas para que cada 

membro da equipe possa fazer um levantamento preciso e minucioso de cada uma delas 



 
 

 

e que possam fazer ainda uma análise de cada estratégia, verificando o que é necessário 

para o cumprimento delas, pois existe tempo determinado para que cada meta seja 

alcançada. Estamos contatando todas as escolas do município para que nos envie a 

relação de matrícula de seus alunos por turma do ano de 2017. Após o envio desta 

relação, iniciaremos o processo dos cálculos destes indicadores, para que seja criada uma 

planilha e gráficos com estes dados, os quais serão registrados e apresentados a Equipe 

Coordenadora em seguida, informados e publicados no site da Secretaria Municipal da 

Educação e Cultura para que toda a população possa acessá-los através de aparelhos 

móveis, computadores, etc.. Estes registros serão anexados aos arquivos reservados ao 

PME na Secretaria de Educação, e ficará disponível à qualquer cidadão que tenha 

interesse nas informações constadas nele. Através do site do PNE em movimento é 

possível acompanhar a evolução dos gráficos com cada indicador, o gráfico n°1 consta 

dados informando o percentual da população de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos quando o 

plano foi elaborado e no gráfico nº 2 os mesmos indicadores estão com percentuais 

atualizados. Podemos perceber aumento de 4,8% na meta do município. Com base nos 

materiais disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde e pelas escolas do 

município poderemos analisar com mais precisão os indicadores durante o monitoramento 

para o cumprimento de cada meta estabelecida pelo PNE/PME. 
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Geraldo – Responsável Equipe Técnica/SEMEC 


