
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 

 

ATA DA 16ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DE 2015 REALIZADA EM 14/10/2015 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, no Auditório do Centro de 

Formação do Professor, da Secretaria de Educação de Juiz de Fora (SEJF), deu-se início à décima sexta reunião 

(extraordinária) do Fórum Municipal de Educação (FME), aberta pelo titular da Secretaria de Educação e 

Coordenador Geral do FME, Senhor Weverton Vilas Boas de Castro e presidida pela professora Denise Vieira 

Franco, representante do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF). Estiveram 

presentes: Edson Rodolfo Visentin Ramos de Araújo, representando o Conselho Municipal de Educação (CME); 

Carla do Carmo e Marlúcia Corrêa Soares, representando o Departamento de Educação Infantil (DEI); Juliana 

Nogueira Salume, representando o Departamento de Execução Instrumental (DEIN); Isabella de Carvalho Aragão 

Villar Horsths, representando o Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando (DIAE), Rosane Marinho 

Guelber, representando o Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI); Andréa Otoni Antunes 

Sales da Cruz, representando os Especialistas das Escolas Estaduais de Juiz de Fora; Mateus Henrique Silva 

Pereira, representando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos; Luciane Aparecida Ribas, representando a 

Secretaria de Esporte e Lazer; José Márcio Bastos dos Santos, representando a Secretaria de Saúde; Maria 

Lúcia Lacerda da Cunha, representando o Sindicato dos Professores; Nilza Lino da Silva, representando o 

SINTUFEJUF; André Silva Martins, representando a Faculdade de Educação/UFJF; Julvan Moreira de Oliveira, 

representando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros/UFJF; Rosemary Gonçalves Pereira, representando o 

Conselho Municipal para Valorização da População Negra. Coordenador Weverton cumprimentou os presentes e 

Gláucia pediu desculpas pela demora na postagem das atas. Avisou que a ata da reunião do dia primeiro de 

outubro está na plataforma, faltando ainda a do dia oito do mesmo mês. Gláucia também apresentou justificativa 

de ausência de Fernanda Cristina de Paula Ferreira Moura, representante da SRE/Juiz de Fora e de Maria Clara 

Corrêa de Oliveira, do DPPI/SE. Em seguida, o coordenador comunicou aos presentes que já está acionando a 

Procuradoria Geral do Município, órgão jurídico de consultoria interna, e encaminhando para o mesmo as metas 

e estratégias, já aprovadas pelo FME, para revisão e ajustes de redação que se fizerem necessários. Explicou 

que as discussões do fórum e da conferência são importantes no processo de construção do PME, mas que o 

poder de deliberação é do legislativo, com anuência, veto ou sansão do poder executivo. O coordenador relatou 

que o Conselho Municipal de Educação, conforme legislação vigente, tem competência legal para emitir parecer 

favorável ou não ao documento elaborado pelo fórum, que consiste num anteprojeto do PME. Assim, a proposta 

formulada pelo fórum, após proposições da conferência e parecer do CME, será encaminhada pelo poder 

executivo ao legislativo, enquanto projeto de lei. Professor Weverton informou que teve instituições que não 

enviaram seus representantes, explicou que ninguém é obrigado a participar das reuniões e que o trabalho não 

pode ser baseado em ameaças. Também lembrou que foi iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora a realização do 

fórum e o convite às instituições, cuja participação é voluntária e de alta relevância para o serviço público. Após 

estes registros, o coordenador propôs dar continuidade à votação das metas e estratégias. Denise lembrou a 

necessidade de remarcar data para as reuniões que foram suprimidas. Através de votação ficaram confirmadas 

as reuniões de quarta e quinta-feira da próxima semana. Deu-se início à votação, com análise das propostas 

feitas por instituições participantes. Primeiramente, estratégia 7.22: André retirou a proposta da UFJF e propôs 



alterações na proposta da SE. Em votação, noventa e dois por cento (92%) dos presentes aprovaram a 

estratégia, tendo oito por cento (8%) de abstenção. Ficou combinado que a questão da formação será remetida 

para meta 16. Estratégia 7.23: foi discutida a possibilidade de supressão. Julvan lembrou que é uma questão que 

está na meta referente aos direitos humanos, porém Mateus enfatizou que falta a expressão “promover a 

construção da cultura de paz”. A estratégia foi votada, tendo noventa e três por cento (93%) de aprovação e sete 

por cento (7%) de abstenção. Estratégia 7.24: diante da proposta de supressão feita pela SE, por considerar já 

contemplada e da proposta de nova redação da UFJF, André considerou que a mediação de conflitos não consta 

na meta dos direitos humanos. Por isso, propôs aprovar e remeter a essa meta. Mateus discutiu com os 

presentes a necessidade de explicitar os órgãos competentes. Foi feita uma nova redação da estratégia, 

indicando tanto a colaboração quanto a articulação entre órgãos. Essa estratégia obteve cem por cento (100%) 

de aprovação. Estratégia 7.25: cem por cento (100%) dos presentes votaram pela supressão, conforme proposta 

da SE e da UFJF. Estratégia 7.26: André retirou a proposta da UFJF e, após adequação, a proposta da SE 

obteve cem por cento (100%) de aprovação, para ser remetida à meta dos direitos humanos. Estratégia 7.27: a 

supressão foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 7.28: André propôs verificar a qual 

meta essa estratégia deverá ser vinculada. Foi votada, com cem por cento (100%) de votos favoráveis, sendo 

necessário, portanto, verificar a vinculação. Estratégia 7.29: cem por cento (100%) dos presentes votaram pela 

supressão por estar contemplada na meta referente à gestão democrática, conforme proposta da SE e da UFJF. 

Estratégia 7.30: a supressão obteve cem por cento (100%) dos votos, por estar contemplada na meta anterior. 

Estratégia 7.31: Denise ressaltou que a questão já foi discutida e contemplada. Em votação, cem por cento 

(100%) dos presentes indicaram a supressão, conforme proposta da SE. Estratégia 7.32: Os membros discutiram 

sobre a qual meta essa estratégia deverá ser remetida. Coordenador Weverton propôs que seja para a meta 4. 

Denise questionou a questão da proposta de universalização. José Márcio propôs a expressão “fortalecer o 

programa saúde na escola”. A redação da estratégia foi reelaborada. Em votação, a aprovação obteve noventa e 

três por cento (93%) dos votos e sete por cento (7%) foi de abstenção. Ficou decidido que a estratégia deverá 

ser remetida à meta 4. Estratégia 7.33: foi votada a supressão, por estar contemplada na meta saúde dos 

profissionais da educação, por noventa e três por cento (93%) dos presentes, tendo sete por cento (7%) de 

abstenção. Estratégia 7.34: a proposta da SE foi aprovada por noventa e três por cento (93%) dos presentes, 

com sete por cento (7%) de abstenção. Estratégia 7.35: em votação a proposta da SE, para posterior 

desmembramento da questão da formação, que deverá ser encaminhada a outra meta. Cem por cento (100%) 

dos presentes aprovaram a estratégia. Estratégia 7.36: recebeu proposta de nova redação da SE e a proposta de 

supressão da UFJF. Após discussão, a proposta da SE foi aprovada com noventa e três por cento (93%) dos 

votos, ficando sete por cento (7%) de abstenção. Ficou decidido que será desmembrada a questão da formação 

presente na estratégia. Estratégia 7.37: diante das duas propostas feitas, uma de supressão, foi confirmada a 

proposta da SE, para posterior desmembramento da parte de formação. Em votação, cem por cento (100%) dos 

presentes aprovaram a estratégia. Estratégia 7.38: coordenador Weverton refletiu com os membros o papel do 

município em relação à oferta de educação básica privada. André, Ivone e Sandra contribuíram com a discussão 

e com a nova redação da estratégia que, em votação, obteve cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 

7.39: cem por cento (100%) dos presentes votaram pela supressão, por estar contemplada na meta referente à 

valorização, conforme proposta da SE e da UFJF. Em seguida os membros passaram a analisar e votar a meta 8, 

referente à Educação de Jovens e Adultos. Após discussões sobre a faixa etária a ser atendida e sobre 

especificidades dessa modalidade, foi votada a proposta da UFJF, que propôs alteração do caput e do texto da 

meta. Dando continuidade, em votação a estratégia 8.1: cem por cento (100%) dos presentes votaram pela 

supressão, por existir plano municipal para a juventude no município, conforme proposta da UFJF. Estratégia 8.2: 



foi votada a proposta da UFJF e teve cem por cento (100%) de aprovação. Neste momento, o coordenador 

Weverton informou que, devido a um compromisso, teria que se ausentar do restante da reunião. Estratégia 8.3: 

André explicou a proposta da UFJF, contendo cinco itens dentro da estratégia com o objetivo de serem 

observados durante a elaboração do planejamento. Denise questionou se cabe fazer este detalhamento, uma 

vez que o mesmo não foi feito nas metas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Relatou que os itens, no 

entanto, retratam problemas reais e, além de não estarem errados, contribuiriam com o planejamento. Julvan 

disse que concorda com esse detalhamento, uma vez que é destinado a pessoas que “ficaram de fora’’ da oferta 

educacional. A proposta em questão foi colocada em votação, obtendo cem por cento (100%) dos votos. 

Estratégia 8.4: Rita informou sobre o acesso aos dados do CadÚnico e sobre a importância, na sua opinião, de 

fazer uma chamada pública, enquanto cadastro, para explicitar a demanda da Educação de Jovens e Adultos. 

Após discussões, cem por cento (100%) dos presentes aprovaram a proposta da UFJF. Estratégia 8.5: após 

explicações de Carla e a retirada da proposta de supressão feita pela UFJF, foi votada a proposta da SE, para ser 

remetida a meta do ensino profissional, obtendo cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 8.6: Isabela 

esclareceu a questão da infrequência na rede municipal e relatou o trabalho feito pela SE. Ivone informou que a 

infrequência da EJA no estado é alta e que o acompanhamento da questão é feito por cada escola. José Márcio 

questionou se a questão da evasão está sendo contemplada no PME. Isabela ressaltou que o trabalho feito visa 

evitar a ocorrência da evasão. Em votação, cem por cento (100%) dos presentes aprovaram a proposta da SE. 

Em seguida, André propôs a inclusão de duas estratégias: 8.7 sobre promoção de eventos para tratar da 

organização dos tempos de escolarização e 8.8, contemplando o currículo da modalidade. André justificou essas 

inclusões dizendo que é necessário ter espaços para pensar as referidas questões. Em votação, estratégia 8.7 

foi aprovada por cem por cento dos presentes. A estratégia 8.8 consistia em “elaborar orientações pedagógicas 

para que a modalidade EJA no território seja destinada aos jovens e adultos trabalhadores que não conseguiram 

concluir a educação básica, evitando o envio precoce de adolescentes para essa modalidade”. A questão foi 

discutida. Denise e Carla ponderaram sobre os prazos e Gláucia alertou para o risco de exclusão dos 

adolescentes. Os membros presentes decidiram, com cem por cento (100%) de aprovação, a mudança dessa 

estratégia e alteração do prazo da 8.7. Denise solicitou que os membros façam as postagens de propostas até o 

dia dezenove de outubro, para as metas seguintes. Após confirmação das datas vinte e um, vinte e dois, vinte e 

oito e vinte e nove de outubro para os próximos encontros do fórum, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada 

por Angela Maria Pereira de Oliveira e Margarete Gonçalves Bittar de Castro e, após leitura e aprovação, será 

assinada por todos presentes. Juiz de Fora, 14 de outubro de 2015.  

 


