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Ao primeiro (1º) dia do mês de fevereiro de 2022, às dezenove horas e seis 

minutos (19h06min), instalou-se a reunião extraordinária do Fórum Municipal 

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

1- Etapa Municipal da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais 

(CEEMG). A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Galdina 

de Souza Arrais, Naila Garcia Mourthé, José Carlos P. Arêas, Cláudia Neves 

San Miguel, Henrique B. Oliveira, Maria de Lourdes Teixeira, Elias J. L. de 

Freitas, Rosângela Martins Lobato, Andréa Maria de Oliveira Chelles, Anete 

Rodrigues dos Anjos, Carlos Alberto de Freitas Júnior, Liliana Borges,  Fabrícia 

de Oliveira Silva, Eloísa Alves de Sales, Neuma S. Rodrigues, João Martins 

Nogueira Júnior, Rui César Resende de Souza, Marcos Evangelista Alves, José 

Natal de Amorim e Ivonice Maria da Rocha. Justificaram suas ausências: 

Fernanda F. Sobreira Corrêa, Soraya Roberta Pereira, Vinício Araújo Martins, 

Ângela M.R.F. Barreto, Vera L. Otto Diniz e Clélia Márcia Andrade. Contou-se, 

ainda, com a presença das convidadas da UNDIME, Ednamar e Denise 

Assunção 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 através da ferramenta virtual 

Google Meet. Ela cumprimentou a todos, solicitou autorização para a gravação 

da reunião através do chat e iniciou explicando o motivo desta reunião 

extraordinária. Ela também informou que: A) Já ocorreram mais de 600 etapas 

municipais da CEEMG; B) As 12 etapas territoriais acontecerão no próximo dia 

19; C) Belo Horizonte é considerada territorial no sentido de enviar os nomes dos 

delegados eleitos diretamente para a CEEMG; D) O documento a ser debatido 

nesta Etapa Municipal é o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais. Ela 

disse, ainda, que a proposta é organizar para a realização da Etapa Municipal e 

estabelecer o debate até onde for possível, considerando o curto prazo para o 

cumprimento da programação (abertura, discussão dos eixos e eleição de 

delegados). Ela perguntou ao grupo se seria consenso realizar a Etapa Municipal 

de Belo Horizonte (BH) e obteve-se unanimidade quanto à sua realização. 

Quanto à plataforma online, ela comunicou que está solicitando aos parceiros e 

falou, também, que, segundo o Regimento, é preciso constituir a comissão que 

organizará a referida etapa. Essa etapa ocorrerá no dia 19/02 com o debate e a 

eleição dos 140 delegados aos quais o município de BH tem direito. Em seguida, 

constituiu-se a Comissão Local (organizadora) com os seguintes representantes 

dos segmentos: Marcos Evangelista Alves e Elias José Lopes de Freitas (gestão 

da Educação pública), José Carlos Padilha Arêas e Cláudia Neves San Miguel 

(trabalhadores em Educação), Vinício Araújo Martins (estudantes), Neuma 

Soares Rodrigues e Rosângela Martins Lobato (família dos estudantes), Ivonice 

Maria da Rocha (CEE MG) e Denise Assunção. Também foi escolhida uma 

coordenadora para presidir a referida comissão, Vanessa Márcia da Cunha. 

Após alguns esclarecimentos, foram dados os seguintes encaminhamentos: 1) 



Agendamento da primeira reunião da Comissão Local (dia 03/02, às 19h) para a 

aprovação do regimento, a definição da forma de mobilização e das datas para 

a realização das inscrições. 2) Envio da relação de membros da Comissão Local 

para a equipe de sistematização da CEEMG. 3) Envio de uma solicitação de 

representantes para compor a comissão organizadora ao Presidente do 

CME/BH. 4) Encaminhamento da minuta do Regimento aos componentes da 

comissão para a sua leitura prévia à reunião agendada. 5) Solicitação do apoio 

da Assessoria de Comunicação da SMED para a confecção das peças gráficas. 

Após, a Coordenadora agradeceu a todos e encerrou a reunião às vinte horas e 

quinze minutos (20h15min). 


