
Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte

Reunião ordinária 

Data: 31/05/2017

Pauta:  eleição da Coordenação do Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte

Programação:

I- Informes:

VIII Conferência municipal de Educação  e CONAE 2018

2- Processo de escolha e eleição da coordenação do Fórum 

 Leitura dos artigos do Regimento interno referentes ao referido processo 

 



CAPÍTULO III - Do funcionamento

Art. 5o A eleição do Coordenador do Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte, para
um mandato de quatro anos, será realizada em reunião ordinária do Fórum, convocada para
esse fim, com sua pauta publicada com antecedência mínima de quinze dias.

§ 1o A escolha do candidato será por maioria simples dos votos dos membros titulares ou
suplentes em exercício de titularidade presentes na reunião.

§ 2o O critério adotado será o de alternância, considerando os representantes do poder
público e da sociedade civil presentes no Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte,
em conformidade com o art. 2o deste Regimento.

§  3o  É  vedada  a  reeleição  do  Coordenador  do  Fórum  Permanente  de  Educação  de  Belo
Horizonte e a manutenção do mesmo segmento para o mandato subsequente.

§ 4o O mandato referido no caput deste artigo é exercido pelo representante do segmento
e,  no  caso  de  vacância,  o  substituto  deverá  ser  indicado  pelo  segmento  de  origem  e
referendado pela plenária do Fórum.

§ 5o Haverá indicação de representante do segmento conforme alternância,devendo o nome do
indicado ser referendado pela plenária do Fórum.

Art.  6o  Caberá  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  a  condução  dos  trabalhos  até  a
aprovação do Regimento Interno do Fórum e escolha da sua primeira Coordenação.

§ 1o A reunião para eleição da Coordenação do Fórum será convocada após a aprovação do
Regimento Interno.

§ 2o Todos os membros titulares do Fórum são elegíveis, desde que presentes na reunião,
observado o art. 5o deste Regimento.



Leitura das atribuições da coordenação do Fórum Permanente de Educação
de Belo Horizonte:: 

Art. 13. Cabe à Coordenação do Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte:

I - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Fórum Permanente de Educação

de Belo Horizonte, expedindo a convocação para todos os membros e para cada um dos

órgãos, entidades e movimentos representados, com antecedência mínima de cinco dias,

encaminhando a pauta e os documentos a ela correspondentes;

II - coordenar as reuniões do Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte;

III - elaborar a pauta das reuniões, fazendo constar as sugestões encaminhadas por seus

membros;

IV - submeter à aprovação do Fórum as atas das reuniões;

V  -  comunicar,  mediante  ofício,  às  entidades  titulares  e  aos  suplentes  o  “não
comparecimento” dos seus representantes às reuniões, quando não houver justificativa

para a ausência.



Eleição da(o) coordenadora(o) do Fórum Permanente de Educação de Belo
Horizonte

Composição  das   Comissões  Permanentes  do  Fórum  Permanente  de
Educação de Belo Horizonte e eleição de sua coordenação:

 1 representante da sociedade civil; e 

 1 representante do direito público

Art. 16. São Comissões Permanentes do Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte: a
Comissão  Especial  de  Monitoramento  e  Sistematização  (CEMS)  e  a  Comissão  Especial  de
Mobilização e Divulgação (CEMD), com atribuições definidas neste Regimento.

§1o Cada Comissão será composta por metade dos membros do Fórum.

§2o  A  Coordenação-Geral  organizará,  numericamente,  a  distribuição  dos  integrantes  por
Comissão.

§3o Cada Comissão terá 2 (dois) coordenadores, sendo 1 (um) da sociedade civil e 1 (um)
do poder público, eleitos entre seus integrantes para um mandato de 4 (quatro) anos.

Composição da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização
e eleição de sua coordenação:

 1 representante da sociedade civil; e 



 1 representante do direito público

Art. 17. São atribuições da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização (CEMS):

I – acompanhar a implementação das deliberações das Conferências de Educação de Belo
Horizonte:

a) monitorando o processo de implementação, avaliação e revisão do PME em vigor e dos

Planos Decenais subsequentes; e

b) articulando e promovendo debates sobre conteúdos da Política Nacional de Educação,

deliberados nas CONAEs, e a política de educação, deliberada nas Conferências de 

Educação de Belo Horizonte.

II – acompanhar Indicadores Educacionais, organizando um observatório para esse fim e 

monitorar:

a) os Indicadores da Educação Básica e Superior;

b) os Indicadores de Qualidade da Educação Básica e Superior; e

c) os Indicadores de Equidade Educacional: de renda, raça, gênero, geracional, condições

físicas, sensoriais e intelectuais, do campo e da cidade e outros.

III  –  articular-se  com  observatórios,  programas  e  projetos  de  monitoramento  de
indicadores educacionais, sem ônus para o Fórum;

IV  –  desenvolver  metodologias  e  estratégias  para  a  organização  das  Conferências  de
Educação de Belo Horizonte e acompanhamento do PME:

a) promovendo debates sobre resultados e desafios das políticas Nacional e Municipal de



Educação;

b) coordenando o processo de definição do temário e de sistematização do conteúdo das

próximas Conferências de Educação de Belo Horizonte, sempre que possível, em consonância
com aqueles propostos para as CONAEs; e

c) desenvolvendo e disponibilizando subsídios para o acompanhamento da tramitação da Lei
do PME e para o monitoramento contínuo da execução de suas metas.

V - coordenar os processos de elaboração e revisão do Regimento Interno das Conferências
de Educação de Belo Horizonte;

VI - coordenar o processo de elaboração e revisão das publicações do Fórum Permanente de
Educação de Belo Horizonte.

Composição  da  Comissão  Especial  de  Mobilização  e  Divulgação  e
eleição de sua coordenação:

 1 representante da sociedade civil; e 

 1 representante do direito público

Art. 18. São atribuições da Comissão Especial de Mobilização e Divulgação:

I – articular com o Estado e a União a organização da Etapa Municipal da CONAE visando:

a) elaborar as orientações para a organização das Conferências de Educação de Belo 

Horizonte e da Etapa Municipal da CONAE;

b) avaliar a execução das formas de cooperação técnica e financeira prestadas pela União
e o Estado ao Município.

II – articular os meios para garantir a infraestrutura necessária à viabilização das



Conferências de Educação de Belo Horizonte e da Etapa Municipal da CONAE, com objetivo
de:

a) propor formas de suporte técnico e de apoio financeiro ao Fórum Permanente de 

Educação de Belo Horizonte e às Conferências de Educação de Belo Horizonte;

b) planejar e acompanhar a logística para a realização das Conferências de Educação de 

Belo Horizonte.

Composição das comissões especiais: 

1) Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização:

Coordenador(a) da sociedade civil: Analise
Coordenador(a) do direito público: Natália

MEMBROS:  Inês / Analise / Valéria / Lucas / Naila/ Rui/ Ana Paula /  Moacir/ Angela / Edson /
Crispin / Andrea / Gustavo /Elizabeth Amaral / Natália /

2) Comissão Especial de   Mobilização e Divulgação: 

Coordenador(a) da sociedade civil: Paulo Henrique
Coordenador(a) do direito público: Gilka

MEMBROS:  Gilka /  Galdina/  Márcia/ Gilson /  Clarice/ Paulo Henrique/ Cristiana /  Dulcinéia /  Alvaro/
Graça / 



1) Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização:

Coordenador(a) da sociedade civil: Analise
Coordenador(a) do direito público: Natália

Nome Representação email tel

Ines

Analise 

Maria de Fatima 

Valeria 

lucas

Naila

Rui

Ana Paula

Moacir

Angela 

Edson

Crispim



Andrea 

Gustavo

Elizabeth Amaral

2) Comissão Especial de   Mobilização e Divulgação: 

Coordenador(a) da sociedade civil: Paulo Henrique
Coordenador(a) do direito público: Gilka

Nome Representação email tel

Gilka 

Graça

Alvaro

Cristiana

Dulcinéia

Paulo Henrique

Clarice



Gilson

Galdina 

Márcia 

 


