
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2017

Atendendo ao disposto na Lei nº 10.917 de 14 de março de 2016, e no Decreto nº 16.507
de 17 de dezembro de 2016,  em 02 de dezembro de 2017,  reunidos na Plenária  do
Conselho Municipal  de Educação,  1º  andar, sala 109 do prédio do CEPAVV, às nove
horas e trinta minutos (9h30min), iniciou-se o processo de eleição dos representantes dos
pais ou responsáveis legais de estudantes da Rede de Ensino de Belo Horizonte, a fim de
proceder a composição do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte.
Estiveram presentes pais de estudantes, servidores da PBH e secretária executiva do
Fórum  Municipal  Permanente  de  Educação  de  Belo  Horizonte,  conforme  listas  de
presença anexas. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar, representante do Fórum Municipal
Permanente de Educação de Belo Horizonte, abriu os trabalhos agradecendo a presença
dos pais e explicando que foi enviado convite para cada um dos delegados do segmento
pais que participou da VIII Conferência Municipal de Educação, via correio e via e-mail,
para  que  se  elegesse  um  titular  e  um  suplente  para  compor  o   Fórum  Municipal
Permanente  de Educação de Belo  Horizonte.  Apresentou,  em power  point,  o   Fórum
Municipal  Permanente  de  Educação  de  Belo  Horizonte,  ressaltando  sua  base  legal,
finalidade  específica,  competências,  composição,  direitos  e  deveres  dos  membros  do
Fórum  Municipal  Permanente  de  Educação  de  Belo  Horizonte  e   funcionamento,
enfatizando  a  importância  da  participação  dos  pais  neste  espaço  de  interlocução
permanente. Complementou dizendo que é uma grande tarefa ampliar a participação dos
pais para avançarmos e termos educação de qualidade. Após a apresentação, foi aberto
espaço  para  questionamentos  e  esclarecimentos.  Deu-se  início  à  eleição  dos  pais,
ampliando para a livre manifestação de interesse por parte deles, os quais, um a um, se
apresentaram  relatando  a  experiência  e  motivação  para  se  integrarem  ao  Fórum
Municipal  Permanente  de  Educação  de  Belo  Horizonte.  Os  seguintes  candidatos  se
inscreveram:  Joaquim  Calixto  Filho,  Iara  Fernanda  Balbino,  Graciane  Aparecida  C.D.
Costa, Luiz Adrian de Moraes Paz e Márcia Martins. Após apresentação dos candidatos,
iniciou-se  a  votação,  podendo  cada  pessoa  presente  votar  duas  vezes.  Obteve-se  o
seguinte resultado: Joaquim Calixto Filho – 4 votos; Iara Fernanda Balbino – 6 votos;
Graciane Aparecida C.D. Costa – 7 votos; Luiz Adrian de Moraes Paz  - 5 votos; Márcia
Martins – 2 votos; TITULAR: Graciane Aparecida C.D. Costa. SUPLENTE: Iara Fernanda
Balbino. Finalizada a eleição, Maria de Fátima M. de Aguiar parabenizou os eleitos e
encerrou a reunião às dez horas e quinze minutos (10h15min). O registro da Assembleia
dos pais ou responsáveis legais de estudantes da Rede de Ensino de Belo Horizonte foi
feito pela Secretaria Executiva do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo
Horizonte.

                                                                                                                              
 


