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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

 
Aos dezessete (17) dias do mês de agosto de 2021, às dezenove horas e seis 

minutos (19h06min), 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 GTs Financiamento e Pessoas com 

Deficiência. 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, Rui César Resende de Souza, Cláudia 

Neves San Miguel, João Martins Nogueira Júnior, Maria de Lourdes Teixeira, 

Soraya Roberta Pereira, Vereadora Marcela Trópia, Roseane de Aguiar Lisboa 

Narciso, Simone Esterlina de Almeida Miranda, Ivonice Maria da Rocha, Naila 

Garcia Mourthé, Fernanda Fernandes S. Corrêa, Rodrigo Mateus Z. Silva, 

Janaína Alves Brejo, Eloisa Alves de Sales, Caio César Souza Marçal, Roberta 

da Costa L. Nora e Paulo Henrique Santos Fonseca. Justificaram suas 

ausências: Ângela Maria Rabelo F. Barreto, Vera Lúcia Otto Diniz, Sabrina 

Pereira da Silva Tavares, Cynthia Souza Calcagno e Clélia Márcia Andrade. 

Contou-se, ainda, com a presença de Paulo Victor Melo e de Alexander 

Gonçalves Corradi, como convidados e 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, por meio da 

ferramenta virtual Google Meet. Ela cumprimentou a todos e procedeu conforme 

a pauta informando que: 1) A União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação (UNCME) publicará uma nota a respeito do Programa Nacional do 

Livro Didático; 2) A UNCME está oferecendo uma formação para os 

Conselheiros do Conselho Municipal de Educação (CME) e do CACS FUNDEB; 

3) A UNCME está elaborando um guia completo sobre o retorno das aulas 

presenciais com a participação de todas as instituições ligadas à Educação; 4) 

Foi criada a Plataforma Normativas – Portal Democrático de Atos Normativos de 

Educação –, com a participação da UNCME, para consulta; 5) A fase de 

discussão sobre o Currículo do Ensino Médio foi finalizada e iniciou-se a fase de 

implementação com encontros para a formação de professores e da equipe 

gestora; 6) O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais 

(FEPEMG) está em processo de elaboração do Regimento das Conferências 

CONAE e CONAPE que tratarão do Plano Estadual de Educação; 7) Convite 

para a Audiência Pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre a Evasão 

Escolar com a presença de representantes de outros estados, às 13h no dia 

19/8; 8) Convite para o 4º Encontro Mineiro de Conselheiros de Educação no dia 

10/9, de 10h às 12h. Após, passou-se para o segundo ponto da pauta e a palavra 

para Naila Garcia Mourthé, integrante do GT Financiamento. Ela comunicou 

sobre a reunião realizada com o gestor da Secretaria Municipal de Educação 

(SMED), Alex Sandro da Silva Gomes, sinalizando a importância da parceria 

estabelecida e a preocupação com as ações executadas em 2021. Ela 

apresentou uma síntese das informações destacando um Quadro anual (2016-

2020) de valores gastos, meta por meta do PME/BH e uma Nota Técnica 



informativa e explicativa exemplificando as despesas que foram revistas, 

reduzidas, suprimidas e mantidas em 2020, em função da Pandemia de COVID-

19. Logo depois, ela sugeriu a realização de um Seminário sobre o tema 

Financiamento que centrasse num comparativo entre os anos 2019 (ano típico), 

2020 (ano atípico) e 2021 (ano híbrido). Em seguida, passou-se para o GT 

Pessoas com Deficiência e a palavra para Rui César Resende de Souza, 

integrante do grupo. Ele iniciou falando da dificuldade de interlocução com a 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e que os dados são 

necessários para a realização do monitoramento e da avaliação do PME/BH. 

Complementou dizendo que a obtenção dos dados das escolas particulares 

também é um desafio e contou que houve um contato com o Sindicato das 

Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG) mas que é preciso obter-se 

um apoio para a disponibilização dos dados. Alegou sempre ter tido um 

relacionamento exemplar com a SMED registrando seu agradecimento à 

gestora, Bernadete Quirino Blaess. Comunicou que nesta apresentação exibiria 

apenas os dados da SMED e mostrou um relatório sintético com números 

precisos das ações desenvolvidas pela Diretoria de Educação Inclusiva e 

Diversidade Étnico Racial, em 2020 e 2021 (até julho). Ele destacou em sua 

apresentação o número de estudantes com deficiência matriculados na rede 

municipal, o número de estudantes, de salas e de professores de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE); o quantitativo de estudantes com deficiência 

em cada modalidade de ensino; as ações realizadas no AEE no ensino remoto, 

as ações na Oficina de Libras para os estudantes surdos; o quantitativo de 

Encontros de Orientação (formação) da equipe de AEE e o número total de 

auxiliares de apoio ao educando para acompanhamento aos estudantes no 

retorno presencial. Ele finalizou dizendo que, pela primeira vez, teve acesso a 

números detalhados e que este relatório será disponibilizado a todos devendo 

ser lido com atenção. Após as apresentações, abriu-se aos comentários, que se 

seguem: 1) Foi muito interessante a apresentação do eixo Financiamento 

perpassando por todas as metas do PME/BH. 2) A questão do debate público é 

importante para que os dados cheguem aos pares e à sociedade e para que as 

demandas sejam equacionadas. 3) É fundamental ampliar a discussão com a 

comunidade e, principalmente, com os pais de pessoas com deficiência. Na PBH 

já acontece essa discussão através das Pré-conferências Regionais onde os 

pais tem voz e vez participando de fóruns de debates, que são a base para as 

conferências. Este é o caminho instituído, organizado. O diálogo deve ser 

permanente. 4) Diante da impossibilidade de se realizar uma conferência foi 

proposto pela coordenação a realização de um seminário. Porém, faltam dados 

do setor privado e da rede estadual. 5) A representante do SINEP/MG se colocou 

à disposição para o auxílio necessário no que tange os dados do SINEP/MG. A 

Coordenadora Galdina de Souza Arrais agradeceu a todos, elogiou as 

apresentações feitas e comunicou que a próxima reunião (19/10) terá como 

pauta as apresentações dos GTs Educação Infantil e Financiamento encerrando 

a reunião às vinte horas e cinquenta minutos (20h50min).   


