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Às 18h20min (dezoito horas e vinte minutos), do dia 02 de dezembro de 2021, 1 

Gabriela Camila Sales de Oliveira, Secretária Geral, ocupando a Presidência Interina 2 

do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH), abriu a 394ª 3 
Sessão Plenária Extraordinária deste Conselho. Pauta: 1) Abertura. 2) 4 

Estabelecimento de duração da reunião, conforme previsto no Regimento Interno, 5 
art. 34. 3) Informes. 4) Recomposição dos segmentos de pais de alunos das escolas 6 

municipais e de estudantes das escolas municipais. 5) Recomposição da Câmara 7 

Técnica de Orçamento e Financiamento (CTOF). 6) “Conferência Estadual de 8 

Educação”. 7) Definição da data da Sessão Plenária Ordinária de dezembro, última 9 

do ano de 2021. Conselheiros Presentes: Ananias Neves Ferreira, Débora Alves 10 

Santos Ferreira Ribeiro, Fábio Aparecido Martins Bezerra, Gabriela Camila Sales de 11 

Oliveira, Joaquim Calixto Filho, Juvenal Lima Gomes, Letícia, Marcus Vinícius 12 

Lindenberg Fróes, Maria do Socorro Lages Figueiredo, Sandra Maria Nogueira 13 
Vieira, Vânia Gonçalves Michel Machado. Membro da Secretaria Executiva 14 

presente: Elise Ferreira. Desenvolvimento da Plenária: 1) Gabriela Camila Sales de 15 

Oliveira, Secretária Geral, na Presidência Interina e no comando desta Sessão 16 
Plenária Extraordinária do CME/BH, cumprimentou a todos(as). 2) Estabelecimento 17 

do teto para término da reunião: indicou-se a referência de 21h, que foi aprovado por 18 
unanimidade. 3) Foi lida a pauta para conhecimento de todos(as) os(as) 19 

Conselheiros(as), ato contínuo, a Secretária Geral fez uma breve digressão sobre os 20 

pontos de pauta que serão tratados; levou ainda ao Pleno proposta de apreciação 21 

por antecipar o item de pauta nº 7, por ser a próxima reunião a última Plenária do 22 

ano de 2021, antes do período costumeiro de recesso de final de ano. Proposta de 23 

votação: Dia 16/12/2021 (quinta-feira), última Sessão Plenária Ordinária do ano 24 

corrente. Aprovada à unanimidade. Em aparte, o Conselheiro Joaquim Calixto Filho 25 

pediu inclusão de ponto de pauta, tratar o tema da eleição de diretores(as) das 26 

escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-BH), em 27 

manifestação de outros(as) Conselheiros(as), houve proposta de encaminhar à 28 

discussão em plenária ou levar o tema para ser apreciado na Câmara Técnica de 29 

Gestão e Sistema da Escola (CTGSE). Levado à votação, foi aprovado por 06 votos 30 

favoráveis e 04 abstenções por levar o tema à discussão na CTGSE, a ser 31 

convocada por seu(sua) coordenador(a) com a maior brevidade possível. De volta à 32 
fala, a Coordenadora Geral retomou o ponto de pauta 4) Recomposição dos 33 

segmentos de famílias e de estudantes das escolas municipais, passando a fala ao 34 

Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Froés, que em síntese manifestou: a) trata-35 

se de uma demanda antiga proposta pelo segmento das famílias e dos alunos; b) o 36 

CME/BH foi muito impactado pela pandemia, com suas Sessões Plenárias 37 

ocorrendo no formato virtual frente a excepcionalidade sanitária que exige o 38 

distanciamento social; c) a menor participação dos segmentos de familiares e alunos 39 

impacta, preocupa e exige tomada de medidas para aproximação destes(as) 40 

Conselheiros(as); d) existem mecanismos previstos no regimento interno para a 41 

recomposição do segmento de estudantes municipais, por vacância de suas 42 

representações; e) da dificuldade em recompor neste momento pandêmico os 43 

segmentos que exigem a reposição via processo eletivo de seus membros, uma vez 44 

que a Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte não tem data definida 45 

para ocorrer; f) relembrou da decisão colegiada, tomada em plenárias anteriores, 46 

quanto ao formato da próxima Conferência Municipal de Educação, a necessidade 47 

de ocorrer presencialmente, no intuito de possibilitar maior adesão, acesso e 48 

engajamento dos munícipes interessados em compor as várias representações; g) 49 
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teceu considerações sobre as vacâncias dos(as) Conselheiros(as) nos segmentos 50 

dos estudantes municipais e familiares, lendo e conjugando com as disposições de 51 

artigos específicos Regimento Interno do CME/BH e dispõem sobre a demanda; h) 52 

relembrou dos combinados em sessões plenárias anteriores, uma vez que a 53 

exceção sanitária traz a necessidade de flexibilizações e ajustes que são inéditos, 54 

por isso, tomados com muita cautela para evitar o acometimento de mais 55 

desarranjos sociais e do sentimento de injustiça com os pares Conselheiros(as); i) 56 

necessidade de uma busca ativa de todos os(as) Conselheiros(as) ausentes, com 57 

consulta do desejo de continuidade ou desligamento; j) solicitação da certidão de 58 

óbito aos familiares da Conselheira Divina Martins Ribeiro para um registro formal da 59 

vacância; k) formação de uma comissão para auxiliar a Mesa Diretora no processo 60 

de eleitoral de novas composições para o cargos certificadamente vacantes. De 61 

volta à fala, a Secretária Geral, concorda com a atipicidade imposta pelo momento 62 

pandêmico e as devidas flexibilizações para formalmente verificar a vacância e/ou 63 

desistência. Levou à votação: 1) Encaminhar a busca ativa, por e-mails, telefonemas 64 

e por fim, cartas registradas, na tentativa de convidar os(às) Conselheiros(as) 65 

ausentes a retornar e cumprir do restante do mandato estendido no CME/BH, 66 

alternativamente, certificar a desistência à representação. Levado à votação a 67 

proposta foi aprovada à unanimidade. Ato contínuo, a Secretária Geral levou à 68 
apreciação o ponto de pauta número 5) recomposição da CTOF, de posse da fala, a 69 

Conselheira Débora Alves Santos Ferreira Ribeiro, membro da respectiva Câmara 70 

Técnica de Orçamento e Financiamento, justificou ausência na última reunião e 71 

esclareceu que o horário de 17h definido para ocorrência dos encontros da câmara, 72 

impossibilitam sua participação, por coincidir com o horário em que está em regência 73 

de classe na unidade escolar de sua lotação. O Conselheiro Elias José Lopes de 74 

Freitas colocou seu nome à disposição para compor a CTOF, o que foi prontamente 75 

aprovado pelo colegiado. Por meio da manifestação de seus membros, o Pleno 76 

decidiu por deixar a recomposição dos membros da CTOF para próxima Sessão 77 
Plenária. Encaminhado o penúltimo ponto de pauta, relembrando que o item 7) foi 78 

antecipado para o início dos trabalhos, a Secretária Geral passou a tratar o item 79 
número 6) “Conferência Estadual de Educação”. Passada a palavra ao Conselheiro 80 

Juvenal Lima Gomes que passou a tratar do tema, em síntese: a) a Conferência 81 

Estadual de Educação ocorrerá na penúltima semana de março de 2022, entre os 82 

dias 21 e 24; b) será uma Conferência longa, mas totalmente virtual em virtude da 83 

exceção sanitária provocada pela pandemia da covid-19; c) no regimento da 84 

Conferência Estadual de Educação existe a possibilidade de escolha dos delegados 85 

de BH na Conferência Municipal de Educação, na falta desta última, na Etapa 86 

municipal de Educação de Belo Horizonte que deverá ocorrer até a data limite de 87 

19/02/2022; d) o Fórum Municipal de Educação de Belo Horizonte (FMPE-BH) tem 88 

discutido uma forma de se garantir a participação de Belo Horizonte; e) a discussão 89 

do FMPE-BH ainda não foi formalizada; f) existe por parte da gestão municipal, a 90 

necessidade de entendimento em ser obrigatoriedade do Executivo promover a 91 

realização da Etapa Municipal de Educação de Belo Horizonte; g) avalia ser 92 

fundamental que BH participe da Conferência Estadual de Educação. De volta à fala, 93 

a Secretária Geral, assevera que não devemos consultar o FMPE-BH, considerando 94 

que haverá a Conferência Estadual de Educação em março de 2022, nós enquanto 95 

CME/BH precisamos nos organizar de forma a encaminhar representatividade. 96 

Continua asseverando que em sua percepção, desnecessário debate uma vez que 97 

teremos de pensar soluções para encaminhamento dos representantes à 98 
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Conferência Estadual de Educação. De volta à fala, o Conselheiro Juvenal Lima 99 

Gomes considera importante oficializar ao FMPE-BH se haverá por parte do órgão 100 

indicação de data para Etapa Municipal de Educação de Belo Horizonte, para eleição 101 

de delegados. Em aparte, o Conselheiro Elias José Lopes de Freitas disse que a 102 

Conferência Municipal de Educação, onde se elege novas representações de 103 

Conselheiros(as)  dentre outros temas, não tem condição de ocorrer neste momento, 104 

conforme já deliberado pelo Pleno do CME/BH. No entanto, a Etapa Municipal pode 105 

ser um encontro onde se elege delegados e se discute alguns aspectos do Plano 106 

Estadual de Educação (PEE). Em que pese as dificuldades que o Executivo possa 107 

enfrentar para realizar a conferência, enquanto membro do FMPE-BH, informa que 108 

será discutido no próximo dia 07/12 (terça-feira) a Etapa Municipal de Educação da 109 

capital, entende que neste cenário o FMEPE-BH terá uma solução para ser 110 

encaminhada. Por fim, entende o Conselheiro que haverá sim uma solução, não nos 111 

moldes de uma Conferência Municipal de Educação, mas de uma etapa onde serão 112 

eleitos os delegados encaminhados para representar Belo Horizonte na Conferência 113 

Estadual de Educação. De volta à condução da Plenária, a Secretária Geral 114 

apresenta proposta, formada a partir das discussões realizadas, em levar ao Fórum 115 

Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais (FEPEMG), dada a eventual 116 

ausência de uma Etapa Municipal de Educação de Belo Horizonte, questionamento 117 

se a representatividade do atual mandato estendido do CME/BH supriria, à luz do 118 

regimento interno do FEPEMG, a composição dos delegados que irão representar 119 

BH na Conferência Estadual de Educação. Levado à votação, a proposta de envio 120 

do ofício, nos termos anteriores, foi aprovada à unanimidade. Em manifestação final, 121 

foi ouvido o Conselheiro Joaquim Calixto Filho, que considerou levar o ponto de 122 

pauta sugerido no início desta Sessão Plenária para discussão na CTGSE, após 123 

manifestações de concordância, levada a proposta à votação, que foi aprovada à 124 

unanimidade. Às 19h50min, a Secretária Geral do CME/BH, Gabriela Camila Salles 125 

de Oliveira, encerrou a Sessão Plenária virtual, agradecendo a presença de 126 

todos(as). O registro dessa Sessão foi feito pela Secretaria Executiva e a gravação, 127 

na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados, por um período de 15 dias, 128 

sob a responsabilidade da Secretaria Executiva do CME/BH. __________________ 129 


