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Aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro de 2022, às dezenove horas e 
quinze minutos (19h15min), instalou-se na sala de reuniões do Sindicato das 
Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEPE/MG), situado à Rua Araguari, nº 
644, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, a reunião ordinária do Fórum 
Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH), com a 
seguinte pauta: 1- Informes; 2- X Conferência Municipal de Educação de Belo 
Horizonte; 3- Apresentação do GT Gestão Democrática. A reunião contou com a 
presença dos seguintes membros: Anete Rodrigues dos Anjos, Daise A. P. Diniz 
Silva, Cláudia Neves San Miguel, Elias J. L. de Freitas, Galdina de Souza Arrais, 
José Carlos Padilha Arêas, José Natal de Amorim, Liliana Borges, Rui César 
Resende de Souza e Vera Lúcia Otto Diniz. Justificaram suas ausências: Álvaro 
Boechat Chiarello, Fernanda F. Sobreira Corrêa, João Martins Nogueira Júnior e 
Marcos Evangelista Alves. 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 acolhida do Presidente do SINEPE/MG, o 
Professor Winder Almeida, e expressando a sua alegria em rever a todos 
presencialmente. Em seguida, ela contou que a X Conferência Municipal de 
Educação de Belo Horizonte aconteceria em 2021, mas que foi adiada pelo 
desejo de sua realização no formato presencial, fato impossível naquele 
momento devido à Pandemia de COVID-19. Contou que a citada conferência se 
aproxima e encontra-se em plena organização visto que várias reuniões já 
ocorreram e o Caderno de Dados está sendo finalizado. Na fase atual, as 
inscrições estão abertas para a participação nas Pré-Conferências Regionais 
que acontecerão nos dias 5 e 12/11. Ela esclareceu que os membros do Fórum 
são delegados natos e que, por isso, não precisarão fazer a sua inscrição. Ela 
também falou que o Conselho Municipal de Educação (CME/BH) está 
representado pelo seu presidente, César Eduardo de Moura, experiente no tange 
o tema conferências e fundamental no trabalho. Ela revelou que percebeu um 
ambiente dialogável e um processo de construção agradecendo ao CME/BH, à 
SMED e aos membros do Fórum que têm contribuído e trazido uma grande 
segurança a ela. Por fim, disse que espera que o evento seja um sucesso e que 
haja ampla participação. Em seguida, Elias J. L. de Freitas tomou a palavra e 
confessou que estava com grande temor de não haverem elementos para a 
construção do Caderno de Dados, inclusive por não ter-se censo atualizado no 
momento. Ele comunicou que a Secretaria de Estado de Educação de Minas 
Gerais (SEE/MG) enviou as informações e que surpreendeu-se com a 
elaboração do referido caderno que ficou bem estruturado e encontra-se 
consistente para as discussões. Sem demora, Rui César Resende de Souza 
lembrou a necessidade de se fazer a revisão do Caderno de Dados. Ato 
contínuo, a coordenadora contou que sugeriu a inserção de táticas/propostas da 
comissão organizadora para subsidiar o cumprimento das metas e estratégias 
do PME/BH no Caderno de Dados para o começo da discussão/debate e revelou 
que o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, por meio do Professor 
Felipe Michel e de Ivonice Maria da Rocha, estão empenhados em cobrar da 
SEE/MG que encaminhe alguém para representá-la no Fórum. Ela pontuou que 
a SMED tem que oferecer a estrutura para a realização da conferência, mas 



ressaltou que a responsabilidade da educação é do estado, da união e do 
município, ou seja, dos três (3) entes federados e relembrou que o plano 
municipal é interligado aos planos estadual e nacional. Logo depois, foram feitos 
os seguintes comentários: a) Todos os municípios de Minas Gerais (853) tem o 
seu plano de educação. b) Cinco (5) municípios mineiros não apresentaram o 
seu plano de educação ao Plano de Ações Articuladas (PAR) e, desta forma, 
encontram-se irregular no que se refere a esta questão. c) Com a Nova Lei do 
Fundeb, a partir de 2023, há quatro (4) condicionalidades para o recebimento da 
parcela complementar da União (Valor Aluno Ano por Resultados - VAAR) e o 
Estado de Minas Gerais encontra-se omisso quanto a uma delas – a votação da 
Lei do ICMS Educacional. Ofícios foram enviados à Assembleia Legislativa pela 
UNCME, Fundeb Estadual, CEE/MG e FEPEMG solicitando uma pressão para 
a votação dessa lei tendo-se recorrido também ao Ministério da Educação bem 
como ao TCE MG para que a condicionalidade não prejudique o município no 
recebimento desta parcela. d) A Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
lançou um livro explicando as pendências citadas de forma didática chamado 
“Destrinchando o novo Fundeb: as complementações da União VAAF e VAAT” 
cujo responsável é o Professor José Marcelino de Rezende Pinto. e) Está sendo 
lançado em Minas Gerais a rede mineira da 1ª infância agregando as instituições 
para o seu funcionamento em Minas Gerais. Logo após, a coordenadora 
comunicou que o CME/BH também é responsável pelo monitoramento do 
PME/BH e que houve a oportunidade de apresentar o trabalho de monitoramento 
do PME/BH realizado pelo Fórum, de forma virtual, aos conselheiros do 
CME/BH. Esse trabalho de monitoramento encerra-se este ano com a X 
Conferência Municipal de Educação e, para o próximo ano, que ele se inicie com 
a participação do CME/BH juntamente com os demais responsáveis, sendo eles, 
a SMED, os Vereadores da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, 
Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte e o 
CME/BH. Para se conseguir de fato que as metas sejam cumpridas, ela disse 
que é importante ter o olhar de todos os responsáveis em regime de colaboração. 
Em seguida, a palavra foi passada ao Elias J. L. de Freitas para que 
apresentasse uma proposta de novo modelo de monitoramento do plano. Ele 
contextualizou sobre o tema dizendo que o Fórum atua com Grupos de Trabalho 
(GT) divididos em eixos agregando o conjunto de metas; que quando a 
metodologia foi lançada tinha-se outra realidade, isto é, uma presença maior de 
pessoas no Fórum; que a IX Conferência Municipal de Educação chamou a 
atenção acerca da pouca participação em determinados eixos e que tem-se que 
pensar em cada eixo, com pelo menos duas (2) pessoas para trabalhar, 
considerando que a realidade de hoje no que tange a participação é complicada. 
Ele propôs que o acompanhamento dos eixos (metas e estratégias) fosse 
coletivo dada à nova realidade, exemplificando que, quando se fizer o 
monitoramento de um determinado eixo, Educação Integral, por exemplo, teria-
se o esforço coletivo para a coleta dos dados e uma apreciação conjunta para a 
feitura de um parecer grupal. Elegeria-se um relator e não corria-se o risco de 
ter nenhum eixo sem pessoas participantes. Após, a coordenadora achou 
interessante a proposta e disse que, desta forma, o membro do Fórum 
conheceria todas as metas, todo o plano, formulando-se um parecer global. Ela 
falou que pode propor ao CME/BH que também faça o parecer após o 
monitoramento e à própria Comissão da Câmara Municipal. Neste formato, teria-
se o parecer de todos os responsáveis pelo monitoramento do PME/BH. Vera 



Lúcia Otto Diniz tomou a palavra e sugeriu que se tentasse recompor as equipes 
de trabalho (GTs). Sobre o monitoramento, ela contou que o GT Educação 
Infantil conversou muito sobre as dificuldades de se monitorar o plano na prática 
porque está-se monitorando dados e impressões. O ideal para se saber o que 
está acontecendo seria ir à escola, conversar com as mães, fazer uma plenária. 
Em resposta, a coordenadora falou que podia-se buscar os dados através de um 
questionário, uma visita por amostragem, ou o próprio Fórum fazer diretamente 
um questionário regional. Ela pontuou que o plano é técnico, seu objetivo é 
informar os dados apesar de se prezar pela qualidade. Ela também comunicou 
que, em relação à matrícula, e diante da sua experiência no período pandêmico, 
está escrevendo um guia a respeito da matrícula de fluxo contínuo considerando 
que havia uma data limite para o estudante se matricular nas escolas e que a 
partir deste guia, o aluno tem que ser matriculado a qualquer tempo, ou seja, 
assim que chegar à escola. O guia é para orientar os municípios e diz que a 
escola tem autonomia, pessoas competentes e toda a estrutura para acolher e 
fazer a recomposição das aprendizagens, ou seja, as escolas estão com as 
portas abertas. Ela lembrou que a busca ativa tem que se efetivar com este fluxo 
contínuo. A seguir, comentários foram feitos e seguem-se: a) Tem que existir 
esforço nas escolas para atender esta defasagem que ocorreu neste período 
pandêmico, ou melhor, é uma emergência e tem-se que haver a indicação e o 
esforço em aumentar a estrutura da escola. b) Neste momento é preciso resgatar 
a aprendizagem das crianças, e, inclusive, a questão emocional porque tem 
acontecido fatos em que elas não conseguem socializar com os colegas. O 
período gerou muita ansiedade e medo; há um reflexo em todos os níveis, 
inclusive, familiar. c) O livro de Hugo Monteiro “Geração do quarto” que foi 
elaborado através de entrevistas explica o que aconteceu neste período e leva 
à reflexão. d) Foi proposto na resolução elaborada no começo do período 
pandêmico de se fazer um diagnóstico inicial para recompor as aprendizagens e 
tem-se ainda que fazer o diagnóstico final. Para tal, tem-se que ter investimento 
para a sua garantia e se começar nas áreas mais vulneráveis. Sem demora, a 
coordenadora comunicou que não haveria apresentação do GT Gestão 
Democrática, mas que resolveu manter a reunião mesmo que ela fosse apenas 
informativa. Elias retomou o assunto acerca do monitoramento e falou que o 
PME/BH é tão rico em que cada meta é de uma natureza e o questionário pode 
não ser aplicado a todas as metas como, por exemplo, a que se refere ao setor 
financeiro que pede dados concretos; há dados que são objetivos. Daise A. P. 
Diniz Silva pontuou que deve-se recorrer ao dado qualitativo para analisar o que 
fazer e como fazer. A coordenadora comentou que, para se fazer o 
acompanhamento, sempre deve-se ter o PNE e o PEE em mãos para se ter a 
realidade do município porque um é uma sequência do outro. Deve-se fazer o 
exercício e ver o que o plano nacional fez e o que o estadual está fazendo. 
Depois ela encaminhou os seguintes pontos como pauta para a próxima reunião: 
avaliação da X Conferência, recomposição do Fórum, definição das estratégias 
de monitoramento para o ano de 2023 e confraternização. A reunião será na 
SMED. 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. 


