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Aos dois dias do mês de março de 2021, às dezenove horas e vinte minutos 

(19h20min), instalou-se a reunião extraordinária do Fórum Municipal 

Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 

1- Diálogo sobre o atendimento às crianças da Educação Infantil no município 

de Belo Horizonte. A reunião contou com a presença dos seguintes membros: 

Marcos Evangelista Alves, Naila Garcia Mourthé, Cláudia Lopes da Costa, 

Analise de Jesus da Silva, Elias José Lopes de Freitas, Neuma Soares 

Rodrigues, Álvaro Boechat Chiarello, Gláucia Pinto e Porto, Ângela Maria R.F. 

Barreto, Eloísa Alves de Sales, Vera Lúcia Otto Diniz, Vinício Araújo Martins, 

Samantha Amorim Lopes Cambraia, Mayara Capella S. Cruz de Brito, Luciano 

Henrique Barcelos, Galdina de Souza Arrais, Paulo Henrique Santos Fonseca e 

Rodrigo Mateus Zacarias Silva. Justificou sua ausência: Rui César Resende de 

Souza. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa Márcia da Cunha, como 

Secretária Executiva. A reunião foi iniciada por Elias José Lopes de Freitas na 

referida data no endereço eletrônico previsto em convocação cuja ferramenta 

virtual foi Google Meet. Ele cumprimentou a todos e introduziu o assunto da 

reunião anterior em que as representantes do Grupo de Trabalho (GT) da 

Educação Infantil (EI), Ângela Maria R.F. Barreto e Vera Lúcia Otto Diniz, 

solicitaram uma reunião extraordinária para discutir a questão da volta às aulas 

da Educação Infantil, no início de março. Ele relatou que a demanda foi 

encaminhada ao gabinete da Secretaria Municipal de Educação (SMED) que a 

recebeu e enviou a resposta. Em seguida, passou a palavra ao Coordenador 

Marcos Evangelista Alves para os devidos encaminhamentos. O Coordenador 

exibiu uma apresentação para contextualizar o referido pedido: A) Na Sessão 

Plenária do dia 23/02 foi aprovada uma reunião extraordinária demandada pelo 

GT EI em que seriam convidados um representante da SMED e um 

representante do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais 

(SINEP/MG) para dialogar sobre a EI. B) No dia 25/02 foi enviado e-mail às 

representantes do GT solicitando as questões orientadoras. C) As questões 

foram encaminhadas no dia 26/02 pelo GT e, na mesma data, o convite foi feito 

à SMED, via ofício. Concomitantemente, a convocação da reunião extraordinária 

foi enviada aos membros do Fórum. D) Em 01/03, o Fórum recebeu a resposta 

da Chefe de Gabinete da SMED. E) Leitura da supracitada resposta. Diante da 

resposta e da não representação da SMED, o Coordenador perguntou se teria 

algum representante das Escolas Particulares para que ele tivesse um momento 

de fala. Luciano Henrique Barcelos se apresentou como representante do 

SINEP/MG neste Fórum e falou que não fez um levantamento de dados para 

apresentar as informações das Escolas Particulares de forma fidedigna. Disse 

que, como diretor do SINEP/MG hoje, percebe a grande dificuldade das escolas 

de EI que trabalham somente com o segmento EI, que estão praticamente 



fechadas (90%) e que existem escolas que mudaram seus alvarás para 

‘hotelzinho’ como uma questão de sobrevivência desse setor para continuarem 

funcionando. Alegou ser este um momento muito difícil, com aproximadamente 

260 mil mortes de pessoas, sendo necessário ter-se todo o cuidado para que se 

dê o ‘primeiro passo’ – a reabertura das escolas com as atividades de modo 

reduzido, escalonado e se a família desejar. Afirmou que a grande maioria das 

escolas tem essa condição mas há muitas pessoas com medo; que existem, 

também, escolas sem a estrutura necessária para atender os protocolos 

sanitários e que deve-se ficar atento ao Comitê da COVID-19 que é responsável 

pelo levantamento dos dados; não devendo-se dar o ‘primeiro passo’ sem a 

devida segurança por não poder-se colocar em risco a saúde das pessoas. 

Pontuou que a atividade remota não é uma situação fácil para a criança pelo fato 

dela ter que ficar na frente do computador por algumas horas (questão de 

concentração), e tem-se, ainda, a questão da preparação do ambiente (que deve 

ser lúdico). Declarou que o SINEP/MG tem ações constantes e tem lutado para 

a sobrevivência do emprego dos professores e para que aconteça o ‘primeiro 

passo’, ou seja, dar a oportunidade aos pais que desejarem e sentirem-se 

seguros mandar seu filho à escola (com turmas reduzidas). Explicou que pensou-

se que seriam 15 dias de paralização em 2020 e já completará um ano sem aulas 

presenciais. Finalizou, dizendo que a questão é difícil e envolve a saúde das 

pessoas, o que não se pode negociar. Após, o Coordenador Marcos Evangelista 

Alves abriu o espaço para as falas dos demais membros do Fórum e solicitou 

que as inscrições fossem feitas pelo chat. A seguir, apresentam-se as narrativas. 

Ângela Maria R.F. Barreto: Explicitou que o pedido da reunião se deu para ter-

se a oportunidade de conversar e saber o que está acontecendo com as 

instituições de EI, especificamente. Que a ideia era de que pudessem ter 

informações para se fazer o monitoramento do PME/BH – eixo Educação Infantil, 

motivo pelo qual elencou as questões. Como ponto de partida, disse que ela, 

como representante do Fórum Mineiro de Educação Infantil (FMEI), não está 

lutando pela dualidade do retorno presencial. Ela avalia que na realidade atual 

não há nenhuma condição de retorno presencial e que a área da Saúde, 

detentora de voz ativa na divisão de responsabilidades, não liberará tal retorno. 

Ela acredita que em algum momento a volta às aulas vai acontecer e que todos 

tem que estar preparados para tal, mas, que não será para todos ao mesmo 

tempo e que será de acordo com as possibilidades. Preocupa-se com o que as 

crianças estão vivendo neste momento e crê, como educadora, que é preciso 

minimizar o que elas estão passando com a pandemia de COVID-19. Reafirmou 

que gostaria de ter conhecimento sobre os dados, sobre o que está acontecendo, 

o que está sendo feito e que levantamentos já foram realizados, deixando a 

demanda e agradecendo a rapidez da coordenação do Fórum em respondê-la. 

Vera Lúcia Otto Diniz: Enquanto membro do Fórum e como representante de 

uma outra instituição (FMEI) que é composta por várias pessoas (sindicatos, 

mães, etc), disse ter criado uma expectativa muito grande por ser questionada 

como avalia esta questão da EI. Entende as dificuldades da SMED para 

responder as perguntas elencadas e acredita que vão continuar dialogando. 

Falou ter sido assustadora a notícia da reabertura das escolas de EI em 01/3, 

que muitas questões surgiram sobre a vacinação e que há dúvidas sobre a 



vacina. Que os protocolos apresentados pela Saúde devem ser redirecionados 

para quem estará em sala de aula porque muitas questões afligem essas 

pessoas que precisam entender esse protocolo e pensar em como agir com as 

crianças pequenas, considerando que são questões difíceis de se pensar e agir. 

Naila Garcia Mourthé: Disse que se preocupou com o retorno presencial das 

aulas, que fez uma reflexão de como o Fórum - com uma função específica - 

monitora a Educação e questionou o que tem sido feito. Afirmou que tem 

acompanhado os trabalhos do Fórum e acha que seu olhar tem estado voltado 

para trás, avaliando que tem-se que pensar para frente precisando-se projetar e 

participar de forma mais ativa do planejamento. Crê que o momento é 

complicado mas acha que a abertura que a PBH vem apresentando é 

fundamental. Cláudia Lopes da Costa: Se apresentou como representante do 

SindRede BH e falou ter ficado assustada com a notícia da volta às aulas 

presenciais, em 01/3. Em nome da categoria de professores, afirmou ter posição 

contrária à reabertura das escolas neste momento. Avalia que o fechamento das 

escolas particulares é um problema sério e acredita que deve haver uma política 

pública para auxiliar as escolas a permanecerem abertas; mas defende a vida 

das pessoas. Com experiência em escolas, alegou saber que os protocolos 

sanitários não são aplicáveis dentro das escolas, sobretudo com crianças de EI 

porque as situações vivenciadas na EI são previsíveis. Avalia que mesmo com 

a realização de obras não haverá a estrutura necessária em grande parte das 

escolas públicas e privadas, que tem-se que pensar nos trabalhadores que tem 

comorbidades e que correm riscos. Não é contra a abertura, mas, neste 

momento com pico de pandemia, é contra; defende a política de vacinação para 

os trabalhadores da Educação e o retorno presencial pós-vacina. Disse que 

gostaria que a PBH se abrisse mais ao diálogo com os trabalhadores da 

Educação e que, na realidade, houvesse uma “troca” porque não há a 

participação deles na construção. Contou que houve uma Audiência Pública com 

aqueles que querem a reabertura das escolas e que os sindicatos foram 

proibidos de participar, argumentando que é preciso ouvir os protagonistas da 

Educação. Reafirmou a defesa pela vida neste momento desejando ser ouvida 

neste sentido e que sejam pensadas estratégias para que essa situação seja 

minimizada. Galdina de Souza Arrais: Mencionou ter sido importante o debate 

provocado pelas representantes do GT EI e a abertura do Fórum para tal; que 

esta situação é complexa e que vai além da capacidade de entendimento das 

pessoas. Ela acredita que tem-se que compreender as verdades das pessoas, 

tem-se que unir os setores público e privado, ser “ponte e travessia” para a 

construção coletiva através do diálogo. Exemplificou, contando que Contagem 

optou em ouvir a cidade/sociedade fazendo um questionário no fim do ano de 

2020. A partir dele obteve-se a resposta de que naquele momento não havia 

condições de se colocar em prática os protocolos sanitários necessários. Afirmou 

compreender quem está na posição de gestor público/governo que tem que 

ofertar o ensino e também saber da ansiedade das famílias, dos estudantes, dos 

trabalhadores. Disse que os Pais e as Redes Conveniadas já foram ouvidos(as) 

e que agora o Comitê da COVID-19 também o será. Não vê a possibilidade de 

retorno presencial neste momento por ser um risco grande a se correr; estão 

aguardando a vacina. Avalia que tem que haver uma decisão conjunta das 



Secretarias da Saúde e da Educação. Contou, também, que em Contagem ainda 

serão ouvidos os Sindicatos e o Setor Privado para depois se posicionarem 

dependendo da situação de cada Unidade de Ensino. Alegou que a escola de 

hoje não pode ser a mesma escola do passado, que isso é algo complexo mas 

que crê que encontrarão respostas no diálogo, ouvindo todos os setores da 

sociedade e levando tudo em consideração. Concluiu sua fala declarando que 

sua primeira defesa é pela vida das pessoas. Paulo Henrique Santos Fonseca: 

Se apresentou como representante do Sind-UTE/MG e afirmou ter posição 

convergente com os demais sindicatos. Ele anunciou que existe uma ação do 

Sind-UTE/MG que garante a não abertura das 3.400 escolas da rede estadual 

por total ausência de condições. Afirmou, também, que o governo estadual vem 

dificultando a entrada dos sindicatos nas escolas por estarem registrando e 

comprovando a não capacidade de recebimento dos estudantes. Relatou que 

havia um Projeto que propunha a volta das aulas presenciais e, na semana 

passada, houve uma Sessão na Câmara Municipal de Contagem com posição 

de retorno presencial. Entretanto, houve a posição de não retorno via chat e, com 

isso, a retirada do Projeto. Contou que, a exemplo do Sind-UTE/MG, existe uma 

liminar que proíbe o retorno das escolas do setor privado em razão da 

impossibilidade de voltar de forma segura. Disse que as escolas já se mostraram 

vetores de transmissão de doenças e que avalia ser este o pior momento da 

pandemia de COVID-19 no país. Elogiou a postura da PBH de manter as aulas 

de forma virtual e não tentar o retorno presencial; porém, agora está tomando 

outro caminho. Compreende que a pressão é grande para o retorno presencial, 

contudo, entende que não é o momento apropriado para tal.  Avalia que a vacina 

deve ser para todos neste momento para somente depois ocorrer o retorno das 

atividades presenciais. Analise de Jesus da Silva: Iniciou sua fala se 

solidarizando com as famílias das 6.000 pessoas que morreram nas últimas 24hs 

no mundo e, dessas, mais de 100 pessoas somente no Brasil. Contou que o 

Fórum Estadual de Educação de Minas Gerais (FEPEMG) realizou uma consulta 

pública em agosto/setembro de 2020 sobre um possível retorno das aulas 

presenciais e realizará outra, em março de 2021. Sugeriu que o FMPE/BH 

também efetue uma consulta pública para que traga dados. Sobre a questão da 

priorização da vacina, como professora, avalia que não há justificativa para que 

o professor seja prioritário. Defende a vacina prioritária para os assistentes 

sociais, os conselheiros tutelares, os policiais civis, os idosos, as pessoas que 

estão na linha de frente da pandemia de COVID-19 e para aqueles que tem 

comorbidades. Acha que reabrir escolas significará colocar o professor na linha 

de frente. Como não há vacina para todos, entende, enquanto membro de um 

órgão de controle, que tem-se que continuar pressionando para que haja vacina 

para todos. Avalia que não está na hora de ocupar fisicamente as escolas. Faz 

alguns questionamentos: A) Como oferecer distância de 2m na atividade de lazer 

da EI? B) Quem garantirá o cumprimento dos protocolos sanitários obrigatórios? 

C) Se as pessoas não estão usando os protocolos agora, vão usá-los depois de 

vacinados? Acredita que tem-se que pensar numa alternativa – política pública 

– que não seja paliativa para resolver este problema, como, por exemplo, integrar 

as crianças da Rede ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Avalia que 

deve-se pressionar os parlamentares contra o projeto de Emenda Constitucional 



186 para revogar a Emenda Constitucional 95 e para que haja vacina para todos 

já, ao invés de levar crianças e professores para as escolas. Marcos Evangelista 

Alves: Com foco nas atribuições do Fórum descritas no chat, declarou que 

sempre se preocupou com elas e, em virtude disso, garantiu a participação de 

todas as instituições na Conferência Municipal de Educação de 2019. Afirmou 

que existia um equívoco nas organizações anteriores centradas somente na 

PBH e reafirmou que, de forma inédita, conseguiu-se organizar a Conferência 

em 2019 com todas as instâncias (UEMG, UFMG, Estado) e que tem-se que 

manter o esforço, tem-se que ser imparcial para tal. Avalia que é perceptível a 

preocupação de se manter e ser fiel a este lugar no Fórum e garantir o 

monitoramento do PME/BH. Crê que não se pode pensar em desviar o foco, a 

diretriz principal do Fórum, que esse diálogo foi muito importante e deve ser 

mantido. Mencionou que o PME/BH é uma lei com metas e estratégias 

demandadas pela população de BH que devem ser cumpridas, sendo o papel do 

Fórum monitorar e propor ações para o seu cumprimento até a finalização da 

vigência, em 2026; mas, que tem-se muito o que cobrar. Acha boa a ideia da 

realização da consulta pública, mas, questionou se deve haver mais uma 

considerando que já houve da EI, do FEPEMG e haverá do Ensino Fundamental. 

Além disso, se mais esta consulta não confundiria a população. Caso seja 

aprovada, seria preciso montar uma comissão para dar os encaminhamentos. 

Naila Garcia Mourthé: Concordou com a proposta feita sobre a consulta pública 

e se colocou à disposição para contribuir na elaboração do questionário. Disse 

que não se pode aguardar a próxima Conferência de Educação para executar o 

papel de acompanhamento do momento real na situação atípica vivenciada hoje. 

Acredita que é preciso pensar em estratégias para a aproximação da esfera 

estadual e discutir sobre isso. Revelou que as pessoas são acionadas por 

fazerem parte do Fórum e, por este motivo, avalia ser necessária a marcação de 

uma nova reunião extraordinária para que haja a inteiração da realidade das 

redes pública e privada de BH, para que se tenha um posicionamento e para que 

se faça uma reflexão conjunta com as redes municipal e privada. Sugeriu, 

também, uma reflexão sobre a rede de Contagem. Concordou com o que foi dito 

sobre a escola ser um espaço de alimentação, mas, pontuou que a escola é um 

espaço de aprendizagem. Neuma Soares Rodrigues: Explicou a razão do pedido 

desta reunião extraordinária e solicitou uma nova reunião com o posicionamento 

do município para tranquilizar a todos do Fórum e as famílias. Contou que existe 

um protocolo que está sendo divulgado na Rede Municipal, que há um outro 

movimento do Sindicato que pode deflagrar uma greve de professores e que é 

preciso saber quais os passos que o município tem dado. Em virtude disso, 

preocupa-se com o que está acontecendo. Marcos Evangelista Alves: 

Respondeu que a demanda foi feita ao município e foi apresentada naquela data. 

Disse que, havendo uma outra reunião extraordinária, provavelmente a resposta 

será a mesma e perguntou se novo convite seria feito. Galdina de Souza Arrais: 

Explicou que a real função do Fórum (suas atribuições) não pode ser perdida. 

Algumas respostas só o Conselho Municipal de Educação (CME/BH) como 

órgão normatizador pode dar, sendo interessante ouvi-lo. Marcos Evangelista 

Alves: Disse que se há o desejo de convidar outra instituição tem-se que ser 

estratégico, tem-se que ter delicadeza no convite, ter um planejamento e uma 



organização para não ser desrespeitoso. Galdina de Souza Arrais: Falou que 

entende a ansiedade de todos e que algumas funções são específicas do 

CME/BH, mas, tem-se que seguir os trâmites legais. Acha que tem-se que ouvir 

o CME/BH, pode viabilizar isso via UNCME e que tem-se que saber focar e 

buscar no lugar certo as respostas com respeito e cuidado porque isso é a 

construção do diálogo. Marcos Evangelista Alves: Perguntou se todos 

concordavam em abrir para a votação a ideia do convite ao CME/BH. Naila 

Garcia Mourthé: Falou que na semana anterior quando surgiu a proposta da 

reunião extraordinária foi solicitada a elaboração das questões para a SMED. 

Se, por acaso, houve excesso em alguma fala, precisa ser corrigido, mas, na 

realidade, esta foi uma demanda aprovada na reunião com indicativo de que as 

questões fossem apresentadas. Não houve ingerência naquele momento. 

Galdina de Souza Arrais: Avaliou ser impossível a SMED responder o que lhe foi 

pedido em dois (2) dias. Ângela Maria R.F. Barreto: Afirmou que a data do dia 

02/3 para a reunião extraordinária não foi solicitada pelo GT, que nem todas as 

perguntas devem ser respondidas, mas, que gostariam de obter 

notícia/esclarecimento do que está acontecendo com relação aos itens 

mencionados, sem os quais não há como se ter um planejamento. Querem 

cumprir o papel de contribuir e participar no que se refere às suas atribuições. 

Pede que todos leiam e avaliem se as perguntas foram necessárias ou absurdas. 

Afirmou que é seu papel (enquanto movimento social) questionar o poder 

público; não entende que tenha ultrapassado os limites. Elias José Lopes de 

Freitas: Esclareceu que a pressa na data marcada - apontada pelo grupo - se 

deu por causa da perspectiva do retorno das aulas presenciais para aquela 

mesma semana, o que de fato não aconteceu. Marcos Evangelista Alves: Como 

forma de encaminhamento narrou as 3 propostas feitas: A) Convite ao CME/BH; 

B) Convite à SMED; C) Consulta pública à cidade. Analise de Jesus da Silva: 

Disse concordar em incluir alguma questão específica que atenda melhor a PBH 

na consulta que será realizada pelo Estado (FEPEMG). Marcos Evangelista 

Alves: Reviu os encaminhamentos sendo, então, duas propostas de convites: A) 

Ao CME/BH; B) à SMED. Vera Lúcia Otto Diniz: Sugeriu que fosse mantida a 

reunião para quando a PBH (SMED) pudesse comparecer juntamente com o 

CME/BH e com o SINEP/MG porque são basicamente as mesmas questões a 

serem discutidas, poderiam pensar em uma reunião extraordinária com as três 

instâncias. Marcos Evangelista Alves: Abriu a votação e obteve-se 6 votos para 

a proposta de convite ao CME/BH e 4 votos para a proposta de convite à SMED. 

Vera Lúcia Otto Diniz: Argumentou que fez uma nova proposta e que ela não foi 

colocada em votação. Marcos Evangelista Alves: Respondeu que o CME/BH tem 

representantes do SINEP/MG e da SMED e que para a próxima reunião seria 

feito o convite ao CME/BH. Neuma Soares Rodrigues: Perguntou se as questões 

seriam enviadas anteriormente ao CME/BH e Marcos Evangelista Alves 

respondeu que sim. Galdina de Souza Arrais: Esclareceu que, em relação à data 

da supracitada reunião, existe um trâmite de, no mínimo, um mês. Há a consulta 

ao CME/BH, a consulta ao pleno, um debate para depois haver o posicionamento 

de quem virá dialogar com o Fórum. Analise de Jesus da Silva: Gostaria de 

entender a vinda do CME/BH ao Fórum considerando que a posição trazida por 

ele não seria necessariamente a mesma posição que trariam o SINEP/MG ou a 



SMED. Perguntou se o que o CME/BH apontará como normativo é o que deve 

ser implementado e Galdina de Souza Arrais respondeu que sim, que Ele já tem 

respostas de implementação normativa e que apontarão qual o caminho a seguir. 

Paulo Henrique Santos Fonseca:  Entende que poderia ser feito um momento 

comum para ouvir as questões, para os esclarecimentos necessários e para 

colocarem suas posições enquanto entidade. Mas, que pela burocratização 

existente, deve demandar um tempo que eles não tem. Gláucia Pinto e Porto: 

Como representante do CME/BH no Fórum, informou que o trabalho dos últimos 

meses do Conselho culminou num documento orientador para o retorno das 

aulas escolares presenciais com a adoção de um modelo híbrido no Sistema 

Municipal de Ensino, que foi publicado no Diário Oficial do Município (em 

24/02/21). Explicou que é complexo solicitar a vinda do Conselho porque ele é 

composto por várias instâncias que tem visões diferentes e se sensibilizam de 

maneiras distintas, em que não há um consenso nas falas que são amplas e 

diversificadas. Disse que o documento supramencionado é uma Instrução 

Normativa que não determinou se é a favor ou contra a abertura das escolas, 

que a Secretaria da Saúde é que tem condição de dizer isso porque analisa os 

dados diariamente. Avalia que o Fórum deve pensar em como convidar o 

CME/BH e se ele vai conseguir responder os questionamentos, se 

disponibilizando em fazer essa intermediação. Elias José Lopes de Freitas: 

Relembrou que o Fórum tem adotado o modelo de que os GTs “cuidam” dos 

eixos e estão encarregados de fazer um diálogo com as instâncias gestoras. 

Disse que o que pretende-se é resgatar o protagonismo com as instâncias 

gestoras. Se há questões que o Fórum julga relevantes quanto ao PME/BH e 

como está se dando a política à luz do PME/BH, deve-se continuar com o modelo 

que tem sido adotado, os GTs foram formados com esse objetivo. Defendeu esta 

proposta de trabalho na sessão plenária passada e reiterou nesta reunião. 

Galdina de Souza Arrais: Concordou em retomar a metodologia de trabalho 

anterior e disse que a notícia do início das aulas presenciais no dia 01/3 é que 

gerou ansiedade assustando a todos e os levou a agir de forma precipitada; que 

terão tempo de discutir, se colocando à disposição para dialogar com o CME/BH. 

Marcos Evangelista Alves: Deu o seguinte encaminhamento: priorização dos 

GTs em que cada GT entrará em contato com a SMED para a obtenção das 

respostas aos seus questionamentos. Vera Lúcia Otto Diniz: Lembrou que houve 

a sugestão de trazer o CME/BH e solicitou a revisão do encaminhamento dado 

porque o grupo não se manifestou a respeito, não se sentindo contemplada com 

o processo. Marcos Evangelista Alves: Respondeu que a insistência foge da 

diretriz do Fórum; se há GT há a liberdade de ir e vir. Galdina de Souza Arrais: 

Falou que compreende a ansiedade de todos e que devem se voltar para os 

grupos (GTs), se comprometendo a consultar o CME/BH - como representante 

da UNCME - e verificar se teriam uma data para o diálogo, já devendo ser feitos 

os agendamentos dos GTs com a SMED. Naila Garcia Mourthé: “Não é hora de 

dividir, é hora de somar”. Elias José Lopes de Freitas: Dentro do que foi 

conversado, anunciou que as questões deveriam ser levadas à SMED para o 

norteamento do diálogo e uma agenda deveria ser marcada com as 

representantes do GT EI para obtenção do retorno e posterior repasse ao Fórum. 

O eixo EI voltaria a estar na ordem do dia e poderia-se pautar a discussão como 



tema da próxima reunião a partir da conversa do GT com o gestor. O 

Coordenador Marcos Evangelista Alves agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião às vinte e uma horas e trinta minutos (21h30min).   


