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Aos seis (6) dias do mês de dezembro de 2022, às dezenove horas e vinte 
minutos (19h20min), instalou-se na Plenária do CME/BH (sala 109) da Secretaria 
Municipal de Educação (SMED), situada à Rua Carangola, nº 288, Bairro Santo 
Antônio, Belo Horizonte/MG, a reunião ordinária do Fórum Municipal 
Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH), com a seguinte pauta: 
1- Informes; 2- Avaliação da X Conferência Municipal de Educação de Belo 
Horizonte; 3- Metodologia de trabalho; 4- Calendário de reuniões; 5- 
Recomposição do Fórum. A reunião contou com a presença dos seguintes 
membros: Andréa Maria de Oliveira Chelles, Cláudia Neves San Miguel, Elias J. 
L. de Freitas, Galdina de Souza Arrais, Liliana Borges, Naila Garcia Mourthé, 
Neuma Soares Rodrigues, Paulo Henrique Santos Fonseca e Vera Lúcia Otto 
Diniz. Justificaram suas ausências: Álvaro Boechat Chiarello, José Carlos 
Padilha Arêas, José Natal de Amorim, Henrique Barbosa de Oliveira, Maria de 
Lourdes Teixeira, Rui César Resende de Souza e Simone Esterlina de Almeida 
Miranda. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa Márcia da Cunha, como 
Secretária Executiva. A Coordenadora Galdina de Souza Arrais iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos e esclarecendo que a reunião seria 
informativa e festiva para finalizar o ano. Em seguida, ela comunicou que a 
V Conferência Municipal de Educação de Contagem ocorreu de forma híbrida 
nos dias 24 e 25 de novembro e que a IV Conferência Nacional de Educação 
2022 (CONAE) foi realizada de modo virtual nos dias 29 e 30 de novembro e 1º 
de dezembro onde foram feitas reflexões sobre a educação. Logo depois, 
passou-se ao segundo ponto da pauta, a avaliação da X Conferência Municipal 
de Educação de Belo Horizonte, em que foram feitos vários comentários, a 
saber: 1) Foi boa a participação e a organização da equipe local nas Pré-
Conferências Regionais. Ocorreram dificuldades relacionadas aos intérpretes de 
libras na X Conferência – falta – sendo necessário para a próxima conferência 
observar esta questão e garantir este tipo de apoio às pessoas. Também será 
preciso rever a aprovação antecipada do Regimento Interno. 2) Foi sugerido que 
os destaques sobre as discussões dos eixos na Plenária Final da Conferência 
sejam feitos de forma escrita (não oralmente). 3) Houve boa condução dos 
trabalhos e a colaboração dos membros do Fórum; a comissão organizadora foi 
presente e a secretaria executiva do Fórum e do CME/BH deu excelente suporte 
aos trabalhos; todos os problemas foram administrados para que o debate 
acontecesse nas salas dos eixos. 4) A reflexão de Paulo Freire foi trazida – “É 
preciso unir os divergentes para enfrentar os antagônicos” – em que ressaltou-
se que houve posições distintas nas discussões, mas que as pessoas presentes 
acreditavam no diálogo, na construção democrática, nas conferências. Quanto à 
discussão sobre a Rede Parceira, foi explicado que a crítica foi feita à gestão por 
falta de expansão de unidades escolares e quanto à PBH, que a gestão não 
investiu tanto na publicização, na chamada, na divulgação, levando a um 
esvaziamento do evento. Simultaneamente, ocorreu um problema conjuntural 
que coincidiu com as eleições do país que também trouxe prejuízos. Porém, 
devia-se saudar, validar e aperfeiçoar a X Conferência Municipal de Educação 
porque ela cumpriu o seu papel. 5) Esclarecimentos foram dados sobre a 



discussão ocorrida nos eixos: as táticas (ações) propostas pela comissão 
organizadora foram discutidas e orientações foram dadas quanto à 
impossibilidade de alteração das metas e das estratégias, mas houve dificuldade 
no que tange o entendimento desta questão. 6) A X Conferência foi muito bem 
organizada com um bom nível de discussão nos eixos, houve intérpretes de 
libras e uma boa intervenção do sindicato. Parabenizou-se o trabalho realizado. 
7) Por fim, pela realização da conferência no final do ano e após um período 
pandêmico, a sua avaliação foi positiva. Sem demora, passou-se para o terceiro 
ponto da pauta, e falou-se da metodologia de trabalho. Foi proposto o 
monitoramento coletivo e não mais dividido em Grupos de Trabalho (GTs). A 
coordenadora anunciou que está sendo elaborado por um servidor público do 
Município de Caçador (SC) um formulário de monitoramento – modelo – a ser 
passado a todos os munícipios contendo a informação referente ao orçamento 
para a realização de cada meta. A apresentação do referido formulário para a 
discussão se dará na primeira reunião do Fórum, em fevereiro, com a presença 
do servidor público citado. Ela também contou sobre o procedimento usado no 
Município de Contagem em que questionários são enviados às unidades 
escolares por regionais e depois, por amostragem, visita-se uma ou duas escolas 
por regional para verificar as informações, ou seja, faz-se o monitoramento e 
confirma-se por amostragem. Em seguida, Naila Garcia Mourthé pediu a palavra 
e disse que tomou conhecimento da planilha supracitada (formulário) que 
considerou excelente porque propõe um cotejo entre as estratégias vinculadas 
ao orçamento para o atingimento das metas. Ela comunicou que o Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) tem constituído um comitê de 
educação e que acompanharão no próximo ano a situação da infraestrutura das 
escolas e capacitarão os técnicos para o cotejo no intuito do acompanhamento 
enquanto órgão de controle e para dar subsídio a essa comparação. Logo 
depois, e após breve discussão sobre o calendário de 2023, definiu-se que a 
data da primeira reunião ordinária do ano seria em 7/02/2023. Ato contínuo, a 
Coordenadora Galdina de Souza Arrais agradeceu a participação de todos e 
encerrou a reunião às vinte horas e vinte e cinco minutos (20h25min). Para 
constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, Secretária Executiva do Fórum, redigi a 
presente ata. 


