Relatório da Visita dos representantes do FEPEMG na ALMG em 20 de junho de 2017
Prezados Conselheiros do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais,

Informamos que em 20 de junho de 2017 às 14:30 o FEPEMG representado pelas coordenadoras:
Profª Suely Duque Rodarte,Diretora Executiva da Undime/MG, Membro da Conspiração Mineira
pela Educação, Presidente da Câmara de Ensino Fundamental do CEE/MG, Coordenadora do
FEPEMG, Profª Dra. Analise de Jesus de Silva Coordenadora da Comissão de Sistematização/
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais .e Maria das Graças (Suplente da Profª Galdina Coordenadora da Comissão de Articulação/ UNCME/MG - União Nacional dos Conselhos Municipais
de Educação), e dos conselheiros Marcelo Pereira (SINDIFES ), João Batista ( SAAE MG), Ellen
Vieira dos Santos (FETAEMG), Profª Francely Santos (UNIMONTES) assessorados por Wagner
Café ( Secretário Executivo da UNDIME) e Marcia Reis (Secretária Executiva do FEPEMG)
estiveram reunidos no Plenarinho IV da ALMG com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
da ALMG com a presença dos parlamentares Presidente da Comissão e Relatora do Projeto de Lei
Nº 2.882/2015 Deputada Celise Laviola, Vice-Presidente Dep. Ione Pinheiro, e Co-relator do PL
Nº 2.882/2015 Deputado Thiago Cota, Deputado D
 uarte Bechir e Deputado Dirceu Ribeiro.
Convém ressaltar que a Comissão FEPEMG após apresentação formal,
mesa de reuniões.

foi convidada a compor a

Seguindo os trâmites da casa a Deputada Celise Laviola,Presidente da Comissão e Relatora do
Projeto de Lei Nº 2.882/2015, apresentou aos parlamentares requerimento solicitando que o
FEPEMG fizesse uso da palavra.
Dado início à reunião e atendendo aos requerimentos apresentados, o Dep. Duarte Bechir solicitou
audiência conjunta dia 27 de junho às 14 horas para tratar de assunto afeto a educação inclusiva,
discorreu sobre um aluno PNE que tirado da escola onde tinha acompanhamentos necessários para
seu desenvolvimento psicossocial, motor, etc foi transferido e matriculado em outra escola da rede
pública estadual de ensino que, segundo ele em sua visita ‘in loco” constatou que a instituição de
ensino está despreparada para receber o aluno em questão, questionou então a inclusão feita pela
rede estadual de ensino. Após aprovação do pleito da audiência conjunta com a Comissão da SEE,
Município, Saúde estendeu convite ao FEPEMG, ressaltando a importância da contemplação deste
tema no PEE .
Profª Suely, fazendo uso da palavra, cumprimetou e agradeceu a todos presente em nome do Fórum
e com forte clamor apresentou para a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia a grande
preocupação e incômodo de o Estado de Minas Gerais não ter o seu Plano Estadual de Educação
homologado, veementemente externou a necessidade de empreendimento de esforços para que os
relatores dêem o Parecer com maior brevidade possível. Ademais, discorreu a respeito da
participação e parceria da ALMG como necessário e fundamental para os encaminhamentos
relativos à CONAE 2018.
Em resposta a Dep. Celise Laviola manifestou-se receptiva e referente ao PEE arrazoou que vem
trabalhando para que este parecer fique pronto o quanto antes, entretanto mencionou que em sua
avaliação faltou a presença de termos técnicos do Estado e que vinha trabalhando nesta construção,
e ainda adequando o Projeto à legislação vigente. Reiteradas vezes colocou que vem empreendendo
esforços para promover o Parecer .Enfatizou que o Parecer será bastante técnico. Registrou que a
preocupação não é somente ter o Plano, mas que este seja factível. Ressaltou que após o Parecer,

o mesmo passará por mais duas comissões : a Comissão de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, segue para Plenário em 1º turno, nesta fase poderá ou não
receber emendas; aprovado, volta para a Comissão de Educação em 2º turno; retorna ao Plenário
em 2º turno (emendas só com acordo de liderança) e a Redação final e remessa à sanção, sendo
este o trâmite legal do objeto em votação
Findada a reunião, permanecendo no Plenarinho IV, os conselheiros aguardaram a Deputada Celise
finalizar a entrevista a fim de interpelá-la sobre a participação da Comissão de Educação nas
conferências. Profª Analise fazendo uso da palavra esclareceu a necessidade das conferências da
etapa municipal, da avaliação e monitoramento dos planos. O calendário atrasado e outros. Em Em
princípio a Dep. Celise Laviola entendeu que não teria o que avaliar já que não temos o PEE. Neste
momento, Profª Suely ponderou que somente 2 (dois) municípios em MG não têm seus planos
homologados e o monitoramento está sendo feito em parceria SASE/SEEMG/UndimeMG.
Considerando que extrapolamos o tempo proposto na agenda da Deputada Celise e a organização
dos parlamentares para reunião subsequente já se efetivava, os representantes do FEPEMG sem
aprofundamentos a respeito da CONAE/2018, de suas etapas, e da necessidade de apoio financeiro
desocuparam o local deixando estas discussões para um segundo momento conforme solicitação
feita.
A avaliação até aqui é positiva da estada na ALMG considerando que o FEPEMG se apresentou à
Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da ALMG, demonstrou estar atento ao PEE, apontou
dependência do apoio da ALMG para execução da CONAE/2018( não detalhadamente como se faz
necessário, devido ao tempo). Registramos que a Dep. Celise Laviola verbalizou que seu gabinete
estará de portas abertas para nos receber, mesmo que a agenda não comporte, entre um
atendimento ou outro nos receberá, bem como informou que, caso tenhamos sugestões relativas ao
PEE poderemos apresentar as contribuições.

Colocamo-nos à disposição
Cordialmente,
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