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Ao primeiro (01) dia do mês de junho de 2021, às dezenove horas e dez minutos 

(19h10min), instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de 

Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 1- Informes; 2- 

Apresentação dos membros; 3- Eleição do Coordenador - gestão 2021/2025. A 

reunião contou com a presença dos seguintes membros: Marcos Evangelista 

Alves, Galdina de Souza Arrais, Elias José Lopes de Freitas, Neuma Soares 

Rodrigues, João Martins Nogueira Júnior, Rodrigo Mateus Zacarias Silva, Ângela 

Maria Rabelo F. Barreto, Vera Lúcia Otto Diniz, Rui César Resende de Souza, 

Cláudia Neves San Miguel, José Carlos Padilha Arêas, Rosângela Martins 

Lobato, Maria de Lourdes Teixeira, Maria Luíza Diniz Alcântara, Soraya Roberta 

Pereira, Vereadora Marcela Trópia, Roberta da Costa Lopes Nora, Eloísa Alves 

de Sales, Fabrícia de Oliveira Silva, Roseane de Aguiar Lisboa Narciso, Simone 

Esterlina de Almeida Miranda, Clélia Márcia Costa, Sabrina Pereira da Silva 

Tavares e Paulo Henrique Santos Fonseca. Justificaram suas ausências: Vinício 

Araújo Martins, Daise Aparecida Palhares D. Silva e Allan Oliveira Mendes. 

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

Secretária Executiva. O Coordenador Marcos Evangelista Alves iniciou a reunião 

na referida data no endereço eletrônico previsto em convocação, cuja ferramenta 

virtual foi Google Meet. Ele cumprimentou a todos dando as boas-vindas e pediu 

autorização para a gravação da reunião solicitando aos presentes seu registro 

no chat. Apresentou-se como Coordenador até a presente data e agradeceu a 

experiência e o aprendizado dizendo ter sido um privilégio permanecer neste 

Fórum. Em seguida, procedeu conforme pauta e informou que, até o momento, 

algumas entidades não enviaram seus representantes para a recomposição do 

Fórum e que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) 

encaminhou um ofício e um memorando comunicando a respeito desta 

representatividade. Após, relembrou que na última reunião foi sugerida que a 

divulgação dos nomes dos candidatos à Coordenação juntamente com um 

currículo de apresentação ocorresse anteriormente à sessão plenária da eleição, 

para o conhecimento prévio. Logo depois, o Coordenador Marcos Evangelista 

Alves exibiu um relato sobre a gestão 2017/2021, apresentando: a) o Plano 

Municipal de Educação de Belo Horizonte - PME/BH (os eixos temáticos, a 

vigência, a importância, as metas e as estratégias); b) o Fórum Municipal 

Permanente de Educação de Belo Horizonte – FMPE/BH (a criação, as 

atribuições, a estrutura, as comissões especiais, a metodologia de trabalho, os 

Grupos de Trabalho); c) a IX Conferência Municipal de Educação de Belo 

Horizonte. Recordou que, devido à Pandemia de COVID-19, não haveria 

condições para a realização de uma conferência em 2021 diante da falta de 

dados e de tecnologia acessível para a efetiva participação de todos; d) os 

desafios para o monitoramento do PME/BH; e) as estratégias para a 

consolidação do Fórum. Em seguida, o Coordenador leu o Memorando 

encaminhado pela SEE/MG que informou de sua participação no Fórum 

Estadual de Educação de Minas Gerais e em outras secretarias e que não 



possuem servidores disponíveis para serem indicados a este Fórum. Solicitou 

aos membros que estão chegando e iniciando o novo mandato, auxílio quanto 

ao contato com alguém da supracitada Secretaria. Após, reiterando as boas-

vindas, apresentou nominalmente os membros representativos de cada entidade 

e agradeceu a todos pela participação. Comunicou que as reuniões acontecem 

de 2 em 2 meses e, quando necessário, convoca-se a reunião extraordinária. 

Passou, então, para o terceiro ponto da pauta e informou que foi criado um 

cronograma para o processo eletivo da coordenação. Anunciou a candidatura de 

Galdina de Souza Arrais apresentando a sua carta de solicitação à candidatura 

e seu respectivo currículo. Agradeceu à candidata por acolher a demanda da 

cidade e por aceitar o desafio proposto e, então, solicitou aos titulares presentes 

que registrassem o seu nome e a instituição que representam juntamente com o 

seu voto no chat. Os votos foram computados e, por unanimidade, Galdina de 

Souza Arrais foi eleita a Coordenadora do Fórum – gestão 2021/2025. Logo 

depois, a palavra foi passada à nova coordenadora. Ela agradeceu a todos, disse 

que recebeu o resultado da eleição com ânimo e alegria e que tem aprendido 

muito nestes espaços de interlocução sobre a Educação em que participa. Falou 

ser uma grande responsabilidade assumir esta tarefa e que acredita que o futuro 

será melhor. Comentou que neste período pandêmico o grupo do Fórum se 

manteve conectado tentando levar fé e esperança às pessoas; que este é um 

momento de fazer uma reflexão de qual o verdadeiro sentido da vida que crê ser 

auxiliar o próximo. Acredita, ainda, que este grupo estreitará as relações, 

produzirá coletivamente e realizará um ótimo trabalho, considerando o seu 

comprometimento. Relembrou que Belo Horizonte é uma das capitais que tem 

conseguido realizar o monitoramento do PME/BH nestes tempos de Pandemia 

da COVID-19. Reiterou o seu contentamento e agradeceu a confiança 

depositada dizendo querer colaborar e contribuir nesta instância. Finalizou 

afirmando que não tomará decisões sem a participação de todos. Depois, a 

palavra foi aberta a todos e seguem-se as manifestações: Sabrina Pereira da 

Silva Tavares parabenizou o Coordenador Marcos Evangelista Alves e a nova 

Coordenadora dizendo sentir-se muito bem representada e alegre por Galdina 

de Souza Arrais assumir a coordenação deste Fórum. Rui César Resende de 

Souza parabenizou Galdina de Souza Arrais e falou que a inteligência dela 

somada com a de todos refletirá num período de produtividade e de gratificação, 

se colocando à disposição. Parabenizou o Coordenador Marcos Evangelista 

Alves por manter o foco num período difícil e por ter mostrado o resultado do 

trabalho de monitoramento do PME/BH com competência, dignidade e inteireza. 

Cláudia Neves San Miguel agradeceu ao Coordenador Marcos Evangelista Alves 

pela confiança, pela conferência realizada e parabenizou Galdina de Souza 

Arrais desejando sucesso no mandato e colocou o SINEP/MG à disposição. Vera 

Lúcia Otto Diniz agradeceu ao Marcos Evangelista Alves pela coordenação e 

desejou sucesso, força e esperança à Galdina de Souza Arrais. Clélia Márcia 

Costa se apresentou como representante suplente do Comitê de Mobilização 

Social, disse que a Educação é uma luta permanente e “abraçou” Galdina de 

Souza Arrais nesta nova etapa. Simone Esterlina de Almeida Miranda 

parabenizou o Coordenador Marcos Evangelista Alves e parabenizou Galdina de 

Souza Arrais pela sua competência, se colocando à disposição. Ângela Maria 



Rabelo F. Barreto desejou sucesso e boa sorte à Galdina de Souza Arrais 

dizendo estarem juntas com o foco em toda a Educação e com um olhar especial 

para a Educação Infantil. Parabenizou a gestão que se encerrou. José Carlos 

Padilha Arêas parabenizou Galdina de Souza Arrais e desejou sucesso na nova 

coordenação. Disse que está iniciando no Fórum almejando superar os 

momentos difíceis de uma crise com esta pandemia e querendo contribuir. Maria 

de Lourdes Teixeira se apresentou dizendo ser esta a primeira vez que 

comparece a este Fórum, que vai aprender muito com todos e agradeceu a 

oportunidade de participação. Rui César Resende de Souza agradeceu à 

Secretaria Executiva pelo tempo de gestão, pela serenidade e pela competência 

no trabalho desenvolvido. Galdina de Souza Arrais agradeceu a todos pelas 

palavras e pelos votos recebidos, disse que teve coragem e se disponibilizou à 

candidatura pela composição deste grupo que são pessoas que fazem a 

diferença na cidade, que têm compromisso, seriedade e concepção de 

Educação. Finalizou falando que conta com a participação de todos para a 

construção coletiva. Marcos Evangelista Alves agradeceu novamente a 

confiança depositada nestes anos à frente do Fórum e encerrou a reunião às 

vinte horas e trinta minutos (20h30min).   


