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CAPÍTULO 1
DA REALIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 12-0 Seminário Legislativo Construindo a Política
de Educação Pública em Minas Gerais, a ser promovido pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, será reali-
zado no período de 18 a 21 de outubro de 1999, no prédio sede
deste órgão legislativo, em cumprimento ao disposto na
Deliberação da Mesa n 2 720, de 18/12/91, combinada com a
Deliberação da Mesa n2 944, de 8/6/93.

Parágrafo único - O Seminário será precedido por etapa
de interiorização, por meio de reuniões em cidades-pólo das
Regiões de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - O Seminário tem por objetivos:
- discutir os temas relacionados com a Educação Públi-

ca que sejam de interesse da sociedade, municípios, Estado e
União;

II - colher subsídios e oferecer propostas para ações
legislativas e executivas relacionadas aos temas debatidos, em
especial as que visem à elaboração de políticas de financiamen-
to, pedagógicas e de gestão democrática;

III - propiciar o recolhimento de subsídios e a troca de ex-
periências entre os segmentos da sociedade civil que possam
contribuir para ações sociais não governamentais.

Parágrafo único - O resultado dos trabalhos será formaliza-
do em Documento Final, observado o disposto neste Regulamento.
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CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO DOS TRABALHOS

Art. 3 - Os trabalhos a serem desenvolvidos no Seminá-
rio terão como temas e subtemas:

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA EM MINAS GERAIS

1 - Financiamento (avaliação e acompanhamento da apli-
cação de recursos; Fundef; aplicação do art. 212 da Constitui-
ção; custo por aluno em Minas; a quota estadual do salário-edu-
cação e sua distribuição entre os Estados e os municípios; ensi-
no infantil, ensino médio)

2— Reformas (municipalizações; nucleações; supletivização:
projetos Travessia, Acertando o Passo, A Caminho da Cidada-
nia; ensino médio - profissionalizante e itinerante)

3 - Valorização do Trabalhador em Educação (salários e
plano de carreira; formação permanente e contínua do trabalha-
dor em educação)

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA EM
MINAS GERAIS

1 - Gestão Democrática (eleições diretas para direção de
escolas públicas; relação com pais, alunos e comunidade
(colegiados, grêmios, associações de pais, associações de clas-
se, conselhos tutelares); Conselho Estadual e Conselhos Munici-
pais de Educação; mecanismos de avaliação da instituição)

2 - Projetos Político-Pedagógicos (educação no meio ru-
ral, educação indígena, alfabetização, educação infantil, educa-
ção de jovens e adultos, educação especial)
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3 - Currículos, Interdisciplinaridade, Temas Transversais
(arte e corporeidade, educação, trabalho e cidadania, informática
na educação, educação ambiental)

CAPÍTULO III
DA PARTICIPAÇÃO E DA INSCRIÇÃO

Art. 42 - As inscrições serão:
- institucionais, que darão aos inscritos o direito de par-

ticipar dos Grupos de Trabalho e das Sessões Plenárias, de acor-
do com este Regulamento;

II - individuais, que darão aos inscritos o direito de partici-
par apenas das Sessões Plenárias Parciais, com direito a voz,
e da Plenária Final, como observadores.

1°— As inscrições institucionais serão efetuadas por indica-
ção das instituições participantes do Seminário.

§ 2 2 - Cada instituição poderá inscrever até 6 (seis) repre-
sentantes e terá direito a 1 (um) voto por Grupo de Trabalho e um
voto na Plenária Final.

3 - A instituição poderá indicar um representante para
cada sub-sede, núcleo, superintendência ou representação regi-
onal.

40_ Q representante com direito a voto no Grupo de Tra-
balho e na Plenária Final deverá ser previamente indicado no ato
da inscrição, podendo ser substituído, mediante comunicação da
instituição à Assembléia, em caso de seu impedimento.

5 - Em cada reunião da etapa de interiorização poderão
ser indicados 5 (cinco) representantes das entidades participan-
tes, com direito a voz e voto nos Grupos de Trabalho e na Plenária
Final do Seminário.

§ 6— A inscrição e a indicação de que tratam os parágra-
fos anteriores serão formalizadas no Centro de Atendimento ao
Cidadão (CAC) da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais (Rua Rodrigues, Caldas, n g 30, Bairro Santo Agostinho,
Belo Horizonte, ou pelo fax (31) 290-7670 ou pelo telefone (31)
290-7828, de 10/10 a 13/10 de 1999.

790 direito da instituição ao voto na Plenária Final fica
condicionado a sua presença no(s) Grupo(s) de Trabalho em que
se tenha inscrito.

89 - A inscrição individual, aberta ao público, será feita
no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais ou pelo fax (31) 290-7670
ou pelo telefone (31) 290-7828, de 1 9/10  a 13/10 de 1999.

CAPÍTULO IV
DAS COMISSÕES TÉCNICAS

INTERINSTITUCIONAIS

Art. 5 - As Comissões Técnicas Interinstitucionais (CTls),
compostas pelas instituições organizadoras do Seminário, se
farão representar por participantes por elas indicados e terão
suas estruturas definidas nas reuniões preparatórias.

Art. 69 - Cada tema ou agrupamento de subtemas a ser
trabalhado no Seminário ficará a cargo de uma Comissão Técnica
Interinstitucional.

Art. 79 - São atribuições das Comissões Técnicas
lnterinstitucionais:

- discutir e desenvolver o tema ou o agrupamento de
subtemas sob sua responsabilidade;

li — produzir um projeto de relatório propositivo, que será a
base dos trabalhos a serem desenvolvidos no Seminário;

III - indicar o coordenador do Grupo de Trabalho de seu
respectivo tema ou agrupamento de subtemas.

Art. 89 - As Comissões Técnicas Interinstitucionais serão
formadas de acordo com os temas e grupos de subtemas, como
especificado a seguir:



TEMA - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA EM
MINAS GERAIS

GRUPO 1 - Subtema: O Financiamento da Educação (avaliação
e acompanhamento da aplicação de recursos; Fundef; aplica-
ção do artigo 212 da Constituição; custo por aluno em Minas; a
quota estadual do salário-educação e sua distribuição entre os
Estados e os municípios; ensino infantil, ensino médio)

ENTIDADES: Acontemg, Amefa, Cedca, Conselho Municipal de
Defesa Social, Prefeitura Municipal de Betim, Sind-UTE, Sind-
UTE/BH, Conselho Comunitário e Popular de Venda Nova,
APPMG, Conselho Estadual de Educação, Sinegep, UEMG,
FaspaIMG, Smed/BH, Gabinete do Deputado Edson Rezende,
Gabinete do Deputado Rogério Correia, APUBH, Undime,
Fomec, SEE/MG, Conselho de Educação da Fiemg e
Fundaminas

GRUPO II— Subtema: Avaliação das Reformas da Educação em
Minas Gerais (municipalizações; nucleações; supletivização:
projetos Travessia, Acertando o Passo, a Caminho da Cidada-
nia; ensino médio - profissionalizante e itinerante)

ENTIDADES: Acontemg, Amefa, Cedca, Cefet, Prefeitura Muni-
cipal de Betim, Sind-UTE, Conselho Comunitário e Popular de
Venda Nova, APPMG, Conselho Estadual de Educação, Sinegep,
UEMG, FaspalMG, SEE/MG, Smed/BH, Arquidiocese de Belo
Horizonte, Regional Leste da Andes, Gabinete do Deputado Ro-
gério Correia, Conselho Estadual de Educação e Adpuc/MG

GRUPO III - Subtema: A Valorização do Trabalhador em Educa-
ção (salários e plano de carreira; formação permanente e contí-
nua do trabalhador em educação)
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ENTIDADES: Acontemg, AEC, Cedca, Sind-UTE, Sind-UTE/BH,
Cefet, Prefeitura Municipal de Betim, Conselho Comunitário e
Popular de Venda Nova, APPMG, Conselho Estadual de Educa-
ção, Sinegep, UEMG, Faspa/MG, Arquidiocese de Belo Horizon-
te, SEE/MG, Smed/BH, Gabinete do Deputado Rogério Correia,
Gabinete do Deputado Edson Rezende e Fomec

TEMA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO
PÚBLICA EM MINAS GERAIS

GRUPO IV - Subtema: Gestão Democrática da Educação (elei-
ções diretas para direção das escolas públicas; relação com pais,
alunos e comunidade - colegiados, grêmios, associações de pais,
associações de classe, conselhos tutelares; Conselho Estadual e
Conselhos Municipais de Educação; mecanismos de avaliação
da instituição)

ENTIDADES: Acontemg, Amefa, Cedca, Prefeitura Municipal de
Betim, Sind-UTE, Sind-UTE/BH, Conselho Comunitário e Popular
de Venda Nova, APPMG, Conselho Estadual de Educação,
Sinegep, FaspaJMG, Arquidiocese de Belo Horizonte, SEE/MG,
Smed/BH, Conselho de Educação da Fiemg, Gabinete do Deputa-
do Edson Rezende e Gabinete do Deputado Rogério Correia.

GRUPO V - Subtema: Projetos Político-Pedagógicos (tempos
escolares; educação indígena; educação no meio rural; alfabeti-
zação; educação de jovens e adultos; educação infantil; educa-
ção especial)

ENTIDADES: Acontemg, Amefa, Cedca, Conselho Municipal de
Defesa Social, Cefet, Prefeitura Municipal de Betim, Sind-UTE,
Conselho Comunitário e Popular de Venda Nova, APPMG, Con-
selho Estadual de Educação, Sinegep, Faspa/MG, Fapemig,
UFMG, SEEJMG, Smed/BH e Arquidiocese de Belo Horizonte
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GRUPO VI— Subtema: Currículos, Interdisciplinaridade e Temas
Transversais (arte e corporeidade; educação, trabalho e cidada-
nia; informática na educação; educação ambiental)

ENTIDADES: Acontemg, AEC, Conselho Municipal de Defesa
Social, Cefet, Prefeitura Municipal de Betim, Sind-UTE, Sind-UTE/
BH, Conselho Comunitário e Popular de Venda Nova, APPMG,
Conselho Estadual de Educação, Sinegep, FaspaIMG, SEE/MG,
Arquidiocese de Belo Horizonte e Smed/BH

§ Cada Comissão Técnica Interinstitucional designará,
para coordenar e secretariar seus trabalhos, duas instituições,
cujos nomes virão em primeiro e segundo lugares, respectiva-
mente, na relação dos seus participantes.

2 - A instituição que deixar de comparecer a 3 (três) reu-
niões consecutivas da Comissão será eliminada de sua compo-
sição.

Art. 9 - Cabe à instituição coordenadora de cada Comis-
são Técnica Interinstitucional:

- convocar, abrir, presidir e encerrar as reuniões das Co-
missões Técnicas Interinstitucionais;

II - informar o nome do coordenador do Grupo de Trabalho
de seu tema ou agrupamento de subtemas à Diretoria de Infor-
mação e Comunicação da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais até 8/10/99;

III - apresentar à Diretoria de Informação e Comunicação
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até 8/10/
99, texto digitado do projeto de relatório do respectivo grupo, no
programa microsoft word.

Parágrafo único - O projeto de relatório, redigido em forma
de itens, em no máximo 10 (dez) laudas, poderá ser acompanha-
do de anexo e será reproduzido e distribuído aos participantes
dos Grupos de Trabalho no início de suas respectivas sessões.

Art. 10 - Cabe à secretaria de cada Comissão Técnica
Interinstitucional substituir a coordenação, na ausência desta.



CAPÍTULO V
DAS SESSÕES

Art. 11 - São as seguintes as sessões que integram o
Seminário Legislativo:

- Sessão Plenária de Abertura, no dia 18/10/99, às 14h;
II - Sessões Plenárias Parciais, nos dias 18/10/99, de

19h às 22h, e nos dias 19/10/99 e 20/10/99, de 8h30 às 12h;
lii - Sessões dos Grupos de Trabalho, nos dias 19/10/99

e 20/10/99, das 14h às 18h; IV - Sessão Plenária Final, no dia
21/10/99, das 8h às 12h.

CAPÍTULO VI
DA DINÂMICA DAS SESSÕES

Art. 12 - A Sessão Plenária de Abertura terá a seguinte
dinâmica:

- abertura, pelo Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;

II - exposição, de até 30 (trinta) minutos cada, proferida pe-
los conferencistas convidados;

III - debate com o público presente.
Art. 13— As sessões dos Grupos de Trabalho terão a se-

guinte dinâmica:
- breve exposição sobre o projeto de relatório de seu res-

pectivo tema, pelo coordenador;
II - debate entre os participantes do grupo, mediado pelo

coordenador;
III - votação, por maioria simples, das propostas que cons-

tem no projeto de relatório;
IV— reelaboração, em até 30 (trinta) minutos, das propostas

de cuja discussão resultar acréscimo ou alteração do projeto de
relatório;
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V - redação do relatório, sob supervisão do coordenador;
VI— aprovação do relatório.
Parágrafo único - São consideradas minoritárias as pro-

postas que obtiverem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento)
dos votos dos participantes e como tal constarão no relatório
do Grupo de Trabalho.

Art. 14 - As Sessões Plenárias Parciais terão a seguinte
dinâmica:

- exposição sobre os temas em pauta, proferida por con-
ferencistas convidados, com até 20 (vinte) minutos para cada
um;

II - debate com o público presente, por meio de questões
orais, apresentadas em até 2 (dois) minutos, e de questões es-
critas, dirigidas à Mesa.

Art. 15— Após as Sessões Plenárias Parciais dos dias 18/
10/99,19/10/99 e 20110/99, a síntese do relatório dos Grupos de
Trabalho, a ser apresentada na Plenária Final, será redigida em
conjunto pelos relatores e pelos coordenadores de grupo, com
assessoria da Assembléia Legislativa, sob supervisão da Co-
missão de Representação.

Art. 16 - A Sessão Plenária Final, destinada à votação do
Documento Final do Seminário, terá a seguinte dinâmica:

- apresentação dos relatórios aprovados nos Grupos de
Trabalho, pelos respectivos coordenadores, em até 5 (cinco) mi-
nutos para cada um;

II— leitura da proposta do Documento Final, pela Mesa, na
hipótese de não haver distribuição de avulso, ou leitura individu-
al, pelos participantes, em 30 (trinta) minutos;

III - intervenção dos coordenadores dos Grupos de Traba-
lho, se necessário, por até 5 (cinco) minutos para cada um;

IV - apresentação oral de pedido de destaque;
V - votação e aprovação, por maioria simples, do Docu-

mento Final, salvos os destaques;
VI - discussão e votação dos destaques;
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VII — entrega do Documento Fina&ao Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VIII - encerramento do Seminário pelo Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

1 - Para discussão dos destaques, a palavra será dada
uma única vez e por 2 (dois) minutos aos representantes indica-
dos pelas entidades, alternando-se um favorável e outro contrá-
rio à proposição, se houver divergência.

§ 2 - As propostas contraditórias serão automaticamente
destacadas.

§ 3 2 - As novas propostas deverão ser subscritas por no
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos votantes e deverão ser
apresentadas até o início do processo de votação.

4 - Serão considerados aprovados os destaques que
obtiverem maioria simples dos votos.

CAPÍTULO VII
DA INTERIORIZAÇÃO

Art. 1 2- A realização do Seminário será precedida de
uma etapa de interiorização, com dinâmica própria.

§ 1— A etapa de interiorização tem por objetivo ampliar
a participação da sociedade na discussão dos temas propostos.

§ 2 - Serão realizadas 10 (dez) reuniões em cidades-
pólo das Regiões de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais, de acordo com cronograma constante do Anexo 1.

§ 30 - As propostas apresentadas nas runiões de
interiorização serão aprovadas se obtiverem o mínimo de 25%
dos votos.

§ 40 - Em cada reunião de interiorizaçao serão eleitos 5
(cinco) representantes, que terão direito a voz e voto nos Grupos
de Trabalho e na Plenária Final do Seminário.
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17 - O Seminário terá uma Comissão de Represen-
tação, composta por representantes das seguintes instituições:
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Conselho Estadual de
Educação; Federação das Associações de Pais e Alunos de
Minas Gerais (Faspa-MG); Secretaria de Estado da Educação;
Secretaria Municipal de Educação; Sind-UTE; Faculdade de
Educação da UFMG; União Municipal de Estudantes
Secundaristas (Umes-BH) e União Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação (Undime).

§ 1 - Caberá à Comissão de Representação:
- promover o contato com os conferencistas e

debatedores para viabilizar o seu compromisso com o Seminá-
rio, observada a ordem de prioridade estabelecida pelas entida-
des envolvidas, e definir outros nomes, no caso de se esgotarem
as opções fornecidas;

II— coordenaras ações das CTls;
III - supervisionar a elaboração da síntese dos relatórios

dos Grupos de Trabalho;
IV - supervisionar a sistematização do Documento Final;
V - apresentar emendas na fase de votação do Documen-

to Final;
VI - acompanhar e avaliar, junto à Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, a implementação institucional das
propostas contidas no Documento Final.

- A Comissão de Representação será coordenada por
um colegiado de entidades participantes.

Art. 18 - Caberá à Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais formalizar os convites aos conferencistas e
debatedores.

Art. 19—O coordenador do Grupo de Trabalho será relator
e debatedor nas Sessões Plenárias.
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Art. 20—O coordenador do Grupo de Trabalho terá à dispo-
sição 1 (um) consultor para assessoramento e 1 (um) digitador.

Art. 21 - As Sessões Plenárias serão presididas pelo Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e
coordenadas por Deputado indicado pelas Comissões Perma-
nentes da Casa.

Art. 22—O encaminhamento da discussão e da votação na
Sessão Plenária Final será feito sob orientação do Deputado
coordenador.

Art. 23 - As Sessões Plenárias serão gravadas e
taquigrafadas por técnicos da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

Art. 24— A proposta do Documento Final do Seminário será
elaborada no dia 21/10/99 por consultores da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, com apoio do grupo de
revisão e supervisão dos coordenadores dos Grupos de Traba-
lho e da Comissão de Representação.

Art. 25 - O Espaço Político-Cultural da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais estará disponível para
utilização pelas entidades participantes.

Parágrafo único - Para atendimento ao disposto neste arti-
go, a Comissão de Representação deverá apresentar projeto de
utilização, a ser aprovado pela Diretoria de Informação e Comu-
nicação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
até o dia 18/9/99.

Art. 26 - Serão conferidos certificados aos participantes
com freqüência de no mínimo 80% (oitenta por cento) às Ses-
sões Plenárias e às conferências do Seminário.

Art. 27 - Os casos omissos neste Regulamento serão re-
solvidos pela Comissão de Representação e pela Comissão
Organizadora do Seminário.
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