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Orçamento Participativo 
e Parceria Público-Privada!
Escolas da PPP, como a Umei Vila São João Batista, 
inaugurada em dezembro, fazem parte do programa que 
possibilita a democratização da gestão e do planejamento 
da cidade de Belo Horizonte

Santa Branca
Belo Horizonte 
inaugura sua 100ª Umei

Caia na Rede
Curso de informática 
em Solar Rubi
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A última escola da parceria a 
ser inaugurada foi a Umei 
Vila São João Batista, em 
dezembro de 2014, uma de-

manda antiga do Orçamento Participati-
vo (OP) da comunidade e que foi atendi-
da pela PPP Escolas. A PPP você já deve 
conhecer, é a Parceria Público-Privada 
entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a 
Inova BH para a construção e adminis-
tração dos serviços não pedagógicos 
de 51 escolas. E o OP, você conhece? É o 
Orçamento Participativo, instrumento da 
Prefeitura de Belo Horizonte que garante 
a participação popular na escolha do des-
tino de parte dos recursos da cidade.

Funciona assim: A cada dois anos, uma 
parcela dos recursos da PBH é direcio-
nada para o Orçamento Participativo e 
quem decide como esses recursos serão 

gastos é a população. Moradores e repre-
sentantes de cada bairro e Regional de 
BH se reúnem para definir as demandas 
prioritárias de cada localidade e preen-
cher os formulários de solicitação. Após 
algumas etapas de avaliação técnica e de 
votação são escolhidos os 14 empreen-
dimentos que serão executados. Depois 
é eleita também a Comissão de Acompa-
nhamento e Fiscalização da Execução do 
Orçamento Participativo Municipal.

O OP existe em Belo Horizonte desde 
1993. A cidade foi uma das primeiras a im-
plantar essa ferramenta de participação 
popular. “Após anos de ditadura militar, o 
Orçamento Participativo era uma forma 
de reconstruir as estruturas democráti-
cas, uma maneira de envolver a socieda-
de na definição dos destinos da cidade”, 
conta o Secretário Adjunto de Gestão 
Compartilhada de Belo Horizonte, Gelson 
Antônio Leite. Afinal, quem melhor que 
a própria comunidade para dizer o que é 

ou não prioritário para a região? De 1993 
para cá, o OP passou por muitas mudan-
ças. “Com o passar dos anos, a sociedade 
muda, as demandas da cidade e os em-
preendimentos solicitados pela popu-
lação também, e o OP acompanha esse 
movimento de mudanças da sociedade”, 
explica Gelson.

Exemplo dessas mudanças são as 
Umeis. Há alguns anos, muitas comuni-
dades elegeram as Unidades Municipais 
de Educação Infantil como demanda a ser 
atendida pelo Orçamento Participativo. 
É o caso da Umei Vila São João Batista, 
da Umei Pacajá e também da Umei Serra 
Verde, todas construídas e recém-entre-
gues pela PPP das Escolas. A Umei Manti-
queira, que ainda está em obras, também 
foi uma demanda do OP e hoje está sendo 
construída pela PPP. Atualmente várias 
Umeis já estão sendo construídas em BH, 
então as comunidades podem escolher 
outros tipos de obras prioritárias. 

As Umeis Pacajá, Vila São João Batista e Serra Verde foram demandas do Orçamento Participativo de 2009/2010 e agora já estão 
prontas e a serviço da comunidade. Juntas elas têm capacidade para atender a mais de mil alunos!

A Umei Mantiqueira, localizada na Regional Venda Nova, foi uma demanda do Orçamento Participativo de 2007/2008  
que agora está se concretizando através da Parceria Público-Privada
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Acompanhamento

Orçamento Participativo
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A cidade de Belo Horizonte 
ganhou um grande presen-
te na véspera de seu ani-
versário: a inauguração de 

sua 100ª Umei, a Unidade Municipal de 
Educação Infantil Santa Branca! No dia 
11 de dezembro, uma quinta-feira en-
solarada, o Prefeito de BH, Márcio La-
cerda, a Secretária de Educação, Sueli 
Baliza e diversas outras autoridades se 
reuniram para comemorar essa grande 
conquista. A diretora da escola, Claudia 
Santos, o Vice-diretor, Héber Simey, 
e toda a equipe pedagógica também 
estavam presentes para acompanhar 
esse dia especial.

Para a Inova BH, foi um dia de mui-
ta alegria! Das 100 Umeis de Belo Ho-
rizonte, 19 foram construídas e são 
administradas em seus serviços não 
pedagógicos por meio da Parceria Pú-
blico-Privada (PPP) entre a Prefeitura 
de Belo Horizonte e a Inova BH. Temos 
muito orgulho de fazer parte dessa his-
tória de sucesso. Mais ainda em saber 
que entregaremos mais 27 Umeis, tota-
lizando cerca de 20 mil vagas criadas na 
Educação Infantil. Sem falar das cinco 
Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental da PPP que, juntas, irão ofertar 
mais 4800 vagas. 

Santa Branca - Inauguração da 100ª Umei de BH

Acontece!
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Alunos da Umei Santa Branca apagam as velinhas 
do bolo da 100ª Umei Descerramento da placa: um momento aguardado por todos

Os alunos da Umei Santa Branca prepararam uma apresentação especial para a ocasião
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Umei decorada e preparada para sua inauguração
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Dezembro é sempre um mês de festas e 
comemorações. Em 2014, o clima de Na-
tal e de confraternização se espalhou por 
todos os lugares, inclusive nas escolas da 
PPP. Fica até difícil escolher qual unidade 
fez a decoração e desenvolveu as ativi-
dades mais criativas! Árvores de galhos e 

Acompanhamento

“Todos precisam aprender informática. 
As crianças aprendem mais cedo, com 

muita facilidade. Eu luto para aprender” 
Antônia, aluna do Caia na Rede

A
ce

rv
o 

In
ov

a 
B

H

“Esse Curso foi muito bom. Abriu novos horizontes e deu oportunidade de conhecer 
ferramentas novas, que com certeza vão ser úteis em nosso cotidiano” Alcione, aluna do 

Caia na Rede
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Alunos e professor dedicados  
ao aprendizado!
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E m parceria com a Prefeitura 
de Belo Horizonte e a Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) Solar Rubi, a 

Inova BH ofereceu entre os meses de 
outubro e dezembro um curso de infor-
mática aos moradores da região onde a 
escola está situada, o Caia na Rede. Com 
carga horária de 40 horas, os alunos 
aprenderam os conceitos básicos dos 
programas de edição de texto e planilha, 
assim como da internet. As aulas acon-
teceram duas vezes por semana, no la-
boratório de informática da própria Emef 
Solar Rubi, e foram um sucesso. Mas não 
acabou! Em fevereiro, novos alunos te-
rão a chance de aprender, pois começam 
as aulas da segunda turma (de muitas 
turmas que ainda acontecerão) da Emef 
Solar Rubi!

de garrafas pet, enfeitadas com fotos ou 
retalhos. Não há limites para a imaginação 
das sempre muito cuidadosas professoras 
das Umeis e Emefs! Teve escola que re-
cebeu até a visita do Papai Noel. Na Umei 
Belmonte, por exemplo, os alunos escre-
veram cartinhas e o Papai e a Mamãe Noel 
foram pessoalmente entregar os presen-
tes! Finda as festas de fim de ano, agora 

Caia na Rede

Celebrar e renovar é hora de se preparar e se planejar para 
o novo ano que já começou. É hora tam-
bém de fazer as famosas resoluções de 
ano novo. As resoluções da Inova BH são 
entregar ainda mais escolas para a cidade 
de Belo Horizonte, com cada vez mais qua-
lidade, e continuar prestando os serviços 
de limpeza, portaria, manutenção, entre 
outros, com presteza e dedicação! 
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O espírito natalino se espalhou pelas escolas da PPP!
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