
FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 
2022 

Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro de 2022, às dezenove horas e nove 

minutos (19h09min), instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal 

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

1- Definições finais da Etapa Municipal de Belo Horizonte da Conferência 

Estadual de Educação de Minas Gerais (CEEMG) 2022. A reunião contou com 

a presença dos seguintes membros: Galdina de Souza Arrais, José Carlos P. 

Arêas, Cláudia Neves San Miguel, Henrique B. Oliveira, Elias J. L. de Freitas, 

Liliana Borges, Fabrícia de Oliveira Silva, Neuma S. Rodrigues, Ângela M.R.F. 

Barreto, Rui César Resende de Souza, Soraya Roberta Pereira, Ivonice Maria 

da Rocha, Sabrina Pereira da Silva Tavares e Clélia Márcia Andrade. 

Justificaram suas ausências: Vinício Araújo Martins, Vera L. Otto Diniz, Andréa 

Maria de Oliveira Chelles, Roberta Nora, e João Martins Nogueira Júnior. 

Contou-se, ainda, com as presenças de Gabriel Luna, Ana Lúcia Dias, Késsia 

Cristina, Ellen Vieira Santos, Gileade Valente, Míriam Alves e Vítor Félix, 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 através da ferramenta virtual 

Google Meet. Ela cumprimentou a todos e solicitou a autorização para a 

gravação da reunião através de registro no chat. Ela informou que: a) no dia 19 

de fevereiro acontecerão as 12 Etapas Territoriais e a Etapa Municipal de Belo 

Horizonte; b) na Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais (CEEMG) 

serão eleitos os delegados para a Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

e a Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE); c) a Comissão 

Organizadora tem tomado as decisões para a realização da Etapa Municipal de 

Belo Horizonte e, assim, para a discussão do Plano Estadual de Educação de 

Minas Gerais (PEE/MG); d) o Fórum Estadual de Educação de Minas Gerais 

(FEPEMG) é o responsável pelas etapas municipais e territoriais da CEEMG; e) 

o início da Etapa Municipal de Belo Horizonte se dará às 8h com as boas-

vindas/acolhida aos convidados e as falas dos representantes do SINEP/MG, do 

SINPRO, da SMED, do Sind-UTE/MG, do Sind-REDE/BH e da Câmara Municipal 

de Belo Horizonte; f) Marcos Evangelista Alves, ex-coordenador deste Fórum, 

fará a palestra inaugural prevista para 25 a 30 min; g) após a palestra será 

realizada a leitura e a aprovação do Regimento, documento que é uma cópia do 

Regimento da CEEMG e já está aprovado; h) há 265 inscritos na Etapa Municipal 

de Belo Horizonte da CEEMG e a eles serão enviados as orientações gerais, o 

PEE/MG, o documento referência da CONAE e da CONAPE e o documento de 

discussão nos eixos; i) haverá uma fala rápida de cada coordenador/redator 

sobre os trabalhos realizados na volta ao pleno (após a discussão nos eixos); j) 

serão eleitos 140 delegados que vão direto para a CEEMG. Em seguida, a 

coordenadora perguntou quem poderia ler e fazer a aprovação do Regimento e 

Gabriel Luna se disponibilizou para tal. Ela, então, explicou a dinâmica dos eixos 

e apresentou o quadro de coordenadores e de redatores comunicando que 



haverá a necessidade de solicitar 2 colaboradores voluntários para os trabalhos 

do dia. Os integrantes do Fórum Ângela M.R.F. Barreto, Rui César Resende de 

Souza e Neuma S. Rodrigues se desculparam por não se disponibilizarem a ser 

colaboradores desta vez, mas, apenas participantes. A seguir, apresentam-se os 

questionamentos, os comentários e as suas respectivas respostas dadas pela 

coordenadora: 1) Será permitido e possível fazer alguma mudança no 

Regimento? Resposta: Sim, se não “ferir” nenhum artigo. Com um dia de 

trabalho tem-se que ter uma dinâmica organizada, uma metodologia. 2) Os pais 

que precisarem de uma cópia impressa do documento do eixo devem ir a uma 

escola mais próxima e solicitar a cópia à direção da escola. 3) Houve uma 

manifestação de incômodo quanto à impossibilidade de se fazerem novas 

propostas nos documentos dos eixos alegando-se não ter espaço para o debate 

e para novas propostas. Resposta: Está se debatendo um documento que é uma 

lei. O FEPEMG é o responsável pelo monitoramento do PEE/MG. Esse Fórum 

traz uma tática para o cumprimento das metas do plano a serem legitimadas ou 

não por meio de uma proposta para que se cumpra a estratégia que pode ser 

alterada: as emendas podem ser aditivas ou supressivas. 4) Caso alguém não 

se sinta contemplado pode-se fazer a sua manifestação em forma de moção. 5) 

O plano é decenal e daqui a 7 anos se discutirá a alteração das metas. Este 

momento é para avaliar e monitorar o PEE/MG. 6) A PBH informou sobre a não 

realização da Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte em 2021; 

qual a diferença em se realizar agora? Resposta: Em 2021, em plena pandemia, 

definiu-se não fazer a Conferência Municipal porque houve a preocupação de 

não se conseguir atingir a todos os públicos, como aconteceu em 2019, através 

do formato virtual. Para garantir a participação de todos e não aumentar a 

desigualdade, será realizada em 2022, mas, o monitoramento do PME/BH 

continuou sendo feito em 2021. 7) A resposta dada à não realização da 

conferência foi insuficiente naquele momento porque esperava-se uma 

disposição à adaptação do que fosse necessário para a sua execução. 

Resposta: Houve concordância e a coordenadora assumiu a sua 

responsabilidade. Ela sentiu que falhou quanto à informação sobre a não 

realização da conferência. Porém, as escolas estavam fechadas, todos estavam 

isolados, vivenciou-se um caos. Ela sugeriu fazerem seminários sobre os temas 

tratados no PME/BH, mas, foram atropelados pela ansiedade e pelo medo. Ela 

tentará socializar sobre como está acontecendo o monitoramento do PME/BH. 

8) A Conferência Municipal de BH apenas foi adiada para 2022. 9) Quanto à 

Etapa Municipal de BH da CEEMG, deve-se lembrar aos coordenadores dos 

eixos que, pela sua execução em apenas um dia, o debate deve ser objetivo, 

considerando que o documento a ser discutido já sofreu alterações vindas dos 

municípios do interior do estado. Após, definiu-se pelo seguinte 

encaminhamento: envio prévio do Regimento aos coordenadores e aos 

redatores para que o tenham no momento da discussão nos eixos. Logo depois, 

a Coordenadora Galdina de Souza Arrais agradeceu a todos e encerrou a 

reunião às vinte horas e quarenta e cinco minutos (20h45min). 


