
FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 15 DE JUNHO DE 2021 

 
Aos quinze (15) dias 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- 

Ampliação da Metodologia de Trabalho. A reunião contou com a presença dos 

seguintes membros: Galdina de Souza Arrais, Marcos Evangelista Alves, Elias 

José Lopes de Freitas, Neuma Soares Rodrigues, Vinício Araújo Martins, Daise 

Aparecida Palhares D. Silva, Allan Oliveira Mendes, 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, Soraya Roberta Pereira, Vereadora Marcela Trópia, Roseane 

de Aguiar Lisboa Narciso, Simone Esterlina de Almeida Miranda, Vereadora 

Flávia Borja, Ivonice Maria da Rocha, Naila Garcia Mourthé, Cynthia Souza 

Calcagno, Stael Maria Gomes, Carlos Alberto de Freitas Júnior, Fernanda 

Fernandes S. Corrêa e Paulo Henrique Santos Fonseca. Justificou sua ausência: 

João Martins Nogueira Júnior. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa 

Márcia da Cunha, como Secretária Executiva. A Coordenadora Galdina de 

Souza Arrais iniciou a reunião na referida data no endereço eletrônico previsto 

em convocação, cuja ferramenta virtual foi Google Meet. Ela cumprimentou a 

todos e pediu autorização para a gravação da reunião solicitando aos presentes 

seu registro no chat. Agradeceu a presença de todos e o voto de confiança 

depositado em sua pessoa. Em seguida, procedeu conforme pauta e informou 

que: 1) se algum membro tiver algum informe importante de sua instituição a ser 

comunicado, ele pode ser enviado por e-mail ou mesmo ser divulgado no 

momento da reunião; 2) a União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação (UNCME), instituição que representa, está com várias demandas, 

dentre elas, a elaboração de um guia para o acompanhamento e a 

implementação do currículo do Ensino Médio, juntamente com o Movimento pela 

Base Nacional Comum, formações relacionadas ao ensino remoto e ensino 

híbrido para os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação (CME) e do 

CACS FUNDEB e um trabalho com os Conselhos do FUNDEB; 3) quanto aos 

trabalhos do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais 

(FEPEMG) há a demanda sobre as conferências CONAE e CONAPE em que foi 

definida a participação nas 2 conferências pela importância de se tratar do 

monitoramento tanto do Plano Estadual de Educação quanto dos Planos 

Municipais de Educação. Então, a palavra foi passada à Ivonice Maria da Rocha, 

representante do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE/MG) e 

Coordenadora da Comissão de Normatização e Implementação do Ensino 

Médio, que reiterou a fala sobre a elaboração de Resolução da Educação Básica 

para normatizar a implementação do novo currículo do Ensino Médio. Ela disse 

que o currículo foi entregue e homologado em 04/04/21, que a elaboração da 

Resolução cuja construção foi feita por vários grupos e instituições de Minas 

Gerais foi o primeiro passo dado e que estão em vias de conclusão. Contou, 

também, que este trabalho traz outras normas complementares, principalmente 



no que diz respeito ao ambiente dos itinerários formativos e outros 

desdobramentos, para além da implantação. Finalizou falando que acredita que 

o CEE/MG pode colaborar bastante na construção de uma resolução bem 

didática no sentido de permitir que todos os usuários do ensino de Minas Gerais 

possam lê-la, compreendê-la e implementá-la no campo da escola e das 

respectivas redes. Naila Garcia Mourthé comunicou que encaminhou para o e-

mail de todos os membros do Fórum a programação do evento “Orientações 

para Conselhos Municipais do FUNDEB”, solicitando ampla divulgação. Após, 

passou-se para o segundo ponto da pauta. A Coordenadora lembrou que na 

reunião anterior foi mostrado um relatório completo do trabalho do Fórum em 

relação ao PME/BH dizendo de seu papel de monitorar o referido Plano, da 

responsabilidade de divulgá-lo e de como isso foi feito através da IX Conferência 

Municipal, em 2019. Ela perguntou como retomar o trabalho de monitoramento 

do PME/BH em tempos de pandemia, relatando a atividade com os Grupos de 

Trabalho (GTs) divididos em eixos e disse que gostaria que os representantes 

suplentes tivessem uma participação ativa e de forma efetiva em tal 

monitoramento. Ela enunciou sobre os eixos e os componentes de cada GT 

solicitando que cada membro participasse de algum grupo. Propôs, também, 

após cada apresentação dos GTs nas sessões plenárias, a realização de um 

relato à cidade através de um seminário por meio da plataforma Zoom e do 

Youtube. Complementou dizendo que o Fórum é um espaço rico, de deliberação, 

que deve ser usado com eficiência e que tem uma importância social e política 

e perguntou a opinião dos presentes. Vários membros opinaram quanto à 

realização do seminário e houve anuência quanto a sua realização. Também 

houve concordância quanto a participação ativa dos representantes suplentes. 

Foi sugerido que: a) os membros complementassem os GTs; b) os seminários 

fossem quinzenais; c) que o(s) representante(s) do Sistema S faça(m) parte do 

GT do Ensino Médio; d) que os seminários fossem realizados via Audiência 

Pública, na Câmara Municipal de Belo Horizonte; e) que houvessem 2 

apresentações dos GTs por reunião. A Coordenadora esclareceu que: 1) os 

seminários seriam apenas dos eixos estratégicos em que seriam priorizados os 

eixos Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, neste momento; 

2) o Seminário é para dar um relato, comunicar que o monitoramento do PME/BH 

está sendo realizado e não para responder questionamentos. Assim, 

inicialmente, aconteceria no Youtube e na plataforma Zoom e, futuramente, 

poderia ser feito na Câmara Municipal de Belo Horizonte; 3) o mesmo grupo do 

GT seria o grupo que montaria a Comissão Organizadora do Seminário; 4) será 

agendada uma reunião com cada GT, separadamente, dentro de 10 a 15 dias. 

Após os esclarecimentos, definiu-se que: a) seriam apresentados 2 grupos (GTs) 

por reunião e que o cronograma de reuniões seria encaminhado aos membros. 

b) os primeiros GTs a apresentarem seriam dos eixos Educação Infantil e 

Financiamento; c) o Seminário da Educação Infantil acontecerá no mês de 

setembro; d) aqueles membros (titulares e suplentes) que ainda não faziam parte 

de algum grupo complementaram os GTs. A Coordenadora Galdina de Souza 

Arrais comunicou que tentará trazer pessoas do Estado para compor o Fórum, 

agradeceu a participação de todos, o interesse, o comprometimento e encerrou 

a reunião às vinte e uma horas (21h).   


