
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 

 

ATA DA 17ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DE 2015 REALIZADA EM 28/10/2015 

Às quatorze horas do dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze, no Auditório do Centro de Formação 

do Professor, da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, deu-se início à décima sétima reunião 

(extraordinária) do Fórum Municipal de Educação (FME), presidida pela titular da Secretaria de Educação 

de Juiz de Fora (SE/JF) e Coordenadora Geral do FME, Senhora Denise Vieira Franco. Estiveram 

presentes: Elizabeth Derze Coppus e Gisela Maria Ventura Pinto, representando o Departamento de Ensino 

Fundamental (DEF); Carla do Carmo, representando o Departamento de Educação Infantil (DEI); Marcela 

Gasparetti Lazzarini e Gil Magaldi da Cunha, representando o Departamento de Execução Instrumental 

(DEIN); Isabella de Carvalho Aragão Villar Horsths, representando o Departamento de Inclusão e Atenção 

ao Educando (DIAE), Fabiana Gonçalves Dias de Castro, representando o Centro de Atendimento 

Educacional Especializado (CAEE/Sul); Rosane Marinho Guelber, representando o Departamento de 

Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI); Cláudia Márcia Barcellos Trindade e Maria Olinda Venancio, 

representando o Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF); Maria Aparecida da 

Costa Silva, representando os Pais de Alunos da Educação Básica Pública; Maria Lúcia Lacerda da Cunha 

e Roberto Jorge Abou Kalan, representando o Sindicato dos Professores (SINPRO) e André Silva Martins, 

representando a Faculdade de Educação/UFJF (FACED/UFJF). Inicialmente, a coordenadora Denise 

explicou que, devido à necessidade de aguardar a publicação da portaria com as alterações ocorridas na 

composição do FME, as reuniões da semana anterior não aconteceram. Denise informou que a UFJF 

encaminhou o nome de um novo membro para representar a instituição e que será feito contato com o 

mesmo, informando sobre as reuniões do fórum. Quanto ao local para realização da conferência, informou 

que está aguardando retorno da UFJF. A coordenadora lembrou a necessidade da organização do 

Regimento da Conferência e a importância de conseguir um lanche para disponibilizar durante o evento. 

Quanto à data para realização, expôs que, devido às questões próprias de final de ano, as melhores datas 

serão quatro, cinco e seis de dezembro. Considerou também que será necessário publicar a realização da 

Conferência com um mês de antecedência. Em seguida, as metas nove, dez e onze, com suas respectivas 

estratégias e propostas de alteração, feitas na plataforma, foram apresentadas, analisadas e expostas à 

votação. Inicialmente, meta nove, referente a analfabetismo: senhor André, após fazer uma saudação à 

nova secretária de Educação, professora Denise Franco, em nome da Faculdade de Educação, da UFJF, 

propôs a junção das metas 8, 9 e 10 por tratarem, todas, da Educação de Jovens e Adultos. Informou que 

houve falha no lançamento das propostas da UFJF. Após discussões e consenso sobre qual índice colocar 

no caput da meta, considerando a porcentagem nacional, a redação do mesmo foi aprovada por cem por 

cento (100%) dos presentes. Neste momento, Denise declarou aprovada a ata da reunião anterior, uma vez 

que não teve nenhum destaque. Após, estratégia 9.1: foram consideradas as propostas feitas pela SE e 

pelo SINPRO. Senhor Roberto Kalan defendeu a incorporação das estratégias 9.1 e 9.2 em um único texto. 

Cláudia ressaltou a necessidade de incluir, no texto, a população em situação de rua. Foi aprovada, por cem 

por cento (100%) dos membros presentes, a proposta do SINPRO, com acréscimo das expressões 



“inclusive a que vive em situação de rua” e “em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social”, 

conforme proposta da SE. Estratégia 9.2: recebeu uma proposta de nova redação da SE e uma de 

supressão do SINPRO. Através de discussões, os presentes chegaram ao consenso de, após retirar uma 

parte do texto e trocar o verbo assegurar por apoiar, submeter à votação e remeter para a meta de 

financiamento. A nova redação obteve cem por cento (100%) e aprovação. Gisela propôs uma ação: carta à 

União, pedindo que o repasse para a Educação de Jovens e Adultos não seja diferenciado em relação ao 

dos alunos do Ensino Fundamental Regular. Denise considerou que esta ação proposta deve ser registrada. 

Estratégia 9.3: foram apreciadas as propostas da SE e do SINPRO. Senhor Roberto Kalan observou que 

faltava incluir período e autor da ação. Coordenadora Denise lembrou que a qualificação profissional não é 

responsabilidade do município. Após discussões, foi aprovada a proposta da SE, por cem por cento (100%) 

dos presentes, com a indicação de remeter para a meta dez. Estratégia 9.4: Elizabeth considerou a questão 

da oferta semestral e da idade dos alunos. Em votação, cem por cento (100%) dos presentes votaram na 

proposta da SE. Estratégia 9.5: a SE propôs nova redação e vinculação à meta quinze e o SINPRO propôs 

incluir a modalidade no texto já aprovado sobre formação. Após análise, foi aprovada por cem por cento 

(100%) dos presentes, a proposta da SE.  Estratégia 9.6: foi feita a leitura da estratégia e as duas propostas 

de nova redação. Marta disse que o município é responsável apenas pelo transporte dos alunos da rede 

municipal. A proposta da SE foi reformulada, com a expressão “participação efetiva”, e recebeu cem por 

cento (100%) dos votos.  Estratégia 9.7: representantes do SINPRO indicaram que o texto da estratégia 

estava pouco claro. Cem por cento (100%) dos presentes votaram pela supressão, conforme sugestão de 

representantes da SE. Estratégia 9.8: foram apresentadas duas propostas - SINPRO e SE. Os presentes 

discutiram sobre o atendimento educacional em estabelecimentos penais, ensino médio e competências do 

estado e do município. Cláudia apresentou trecho da Lei Federal de 2015, que trata da questão. Foi votada 

a proposta laranja, com acréscimo da expressão “e com os órgãos do sistema estadual de justiça”, por cem 

por cento (100%) dos membros. Devido a uma falha na ordem numérica das estratégias, não foi 

apresentada estratégia com a numeração 9.9. Por isso, em seguida, estratégia 9.10: cem por cento (100%) 

dos presentes votaram pela supressão, conforme indicação da SE e do SINPRO, considerando já estar 

contemplado no item 9.5. Gisela lembrou a necessidade de colocar a parceria, na formação, com 

Universidade e faculdades. Estratégia 9.11: cem por cento (100%) dos presentes votaram pela supressão, 

conforme indicação da proposta do SINPRO. Estratégia 9.12: a proposta do SINPRO indicou a supressão 

por considerar que já está contemplada na estratégia 9.1. Cem por cento (100%) dos presentes votaram 

pela supressão. Estratégias 9.13 e 9.14: a proposta da SE indicou aglutinar estas estratégias. O senhor 

André afirmou que o problema da estratégia 9.13 é de competência. Já na 9.14, questionou a defesa do uso 

de espaços não escolares, durante os dez anos de vigência do plano. O senhor Roberto Kalan defendeu a 

supressão da estratégia 9.14 e reelaboração da 9.13, colocando a questão da articulação. Após Gláucia 

sugerir acrescentar “instituições de ensino superior” à proposta do SINPRO, a estratégia 9.13 foi aprovada 

por cem por cento (100%) dos presentes, assim como a supressão da estratégia 9.14. Estratégia 9.15: A SE 

fez uma proposta com nova organização do texto da estratégia. Fabiana defendeu esta organização. O 

senhor Roberto Kalan, considerando a proposta do SINPRO, propôs retirar, da proposta da SE, o trecho 

referente à “atividades recreativas, culturais e esportivas”.  Com a alteração feita, a proposta da SE obteve 

cem por cento (100%) de aprovação. Após um pequeno intervalo, teve início a apresentação e votação da 

meta 10, referente à Educação de Jovens e Adultos, na forma integrada à educação profissional. O senhor 

André questionou o caput da meta, considerando-o audacioso diante da realidade do território. Propôs, 



então, suprimir a meta, mas incluir as estratégias, após votação, dentro da formulação geral de Educação 

de Jovens e Adultos. Cem por cento (100%) dos presentes votaram na proposta supracitada, excluindo o 

caput da meta. Estratégia 10.1: houve uma ampla discussão sobre quais entidades seriam incluídas, sobre 

atuação particular na questão e sobre competência do município, relacionada à formação profissional. A 

proposta da SE foi reformulada pelos presentes e obteve noventa por cento (90%) de votos favoráveis e dez 

por cento (10%) contra. Estratégia 10.2: Cem por cento (100%) dos presentes votaram pela supressão, por 

estar garantida anteriormente.  Estratégia 10.3: ambas as propostas apresentadas, da SE e do SINPRO, 

indicaram a supressão, que foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 10.4: foram 

apresentadas uma proposta de nova redação pela SE e uma de supressão pelo SINPRO. Denise sugeriu 

fazer uma nova redação da estratégia. O senhor André observou que trata de um atendimento já garantido 

no plano e defendeu também a supressão. Denise então propôs colocar na estratégia 10.2, a expressão 

“inclusive aquelas destinadas a jovens e adultos com deficiência”. Em seguida a supressão da estratégia foi 

aprovada por noventa por cento (90%) dos presentes, tendo dez por cento (10%) de abstenção. Estratégia 

10.5: o senhor Roberto Kalan defendeu ser remetida para meta oito. Maria Olinda e Denise lembraram que 

todas as estratégias já serão remetidas para meta oito. A proposta do SINPRO recebeu cem por cento 

(100%) dos votos. Estratégia 10.6, referente a ações de diversificação curricular: foram apresentadas duas 

propostas – SE e SINPRO. Elizabeth informou aos presentes sobre o material recebido pela Educação de 

Jovens e Adultos: Livros Didáticos. Explicou a necessidade de adaptações para uso dos livros e lembrou 

que na rede municipal o trabalho é feito através de eixos temáticos. Considerando já estar contemplada a 

questão do currículo, que o município não tem como produzir material didático, a existência do Programa 

Nacional do Livro Didático, que a articulação com o mundo do trabalho está na LDB e que educação para o 

trabalho difere de formação profissional, cem por cento (100%) dos presentes votaram pela supressão. 

Estratégia 10.7: A SE apresentou duas sugestões, sendo a segunda para remeter à meta quinze. O 

SINPRO propôs a supressão, que obteve cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 10.8: Rita e 

Isabela informaram sobre programas de assistência ao estudante. O senhor Roberto Kalan defendeu a 

supressão e senhor André observou que a questão já está contemplada na estratégia 10.1., na qual sugeriu 

acrescentar a expressão “de assistência ao estudante”.  Foi votada a supressão, com noventa por cento 

(90%) de aprovação e dez por cento (10%) de abstenções. Estratégia 10.9: recebeu duas propostas que 

foram analisadas. Em votação, obteve cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 10.10: Glaucia 

explicou que está estratégia foi criada pela SE. Maria Olinda indicou a supressão, uma vez que não terá 

meta 10, pois todas as estratégias serão remetidas. Cem por cento (100%) votaram pela supressão. Em 

seguida, meta 11, referente à educação profissional: Gláucia explicou que só a SE apresentou propostas 

para as estratégias desta meta. Denise ressaltou a dificuldade da SE atuar conforme proposto no caput da 

meta. O senhor André disse que a SE estaria trazendo pra si a ação do mapeamento da referida demanda. 

Após nova redação, foi votada, com cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 11.1 e 11.2: as duas 

estratégias foram analisadas juntas e, após discussões, foi aprovada a supressão de ambas, por cem por 

cento (100%) dos presentes. Estratégia 11.3: a coordenadora Denise explicou a proposta. Estratégia 11.5: 

cem por cento (100%) dos presentes votaram a proposta da SE, após alteração. Neste momento a 

coordenadora da SE e informou que temos na rede o estágio remunerado. O texto foi modificado e a 

provado por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 11.4: foi considerada contemplada pelos 

presentes e por isso sua supressão obteve cem por cento (100%) de aprovação. Fabiana solicitou correção 

de terminologia na estratégia 10.1. Estratégia 11.5: após discussão, a proposta da SE, como alteração, 



obteve cem por cento (100%) de aprovação. Denise propôs interromper os trabalhos devido ao horário e 

combinou, com os membros presentes, a votação das metas quinze e dezesseis na tarde seguinte, quinta-

feira, dia vinte e nove de outubro. Gláucia apresentou justificativa da ausência de Andréa. Às dezessete 

horas, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Angela Maria Pereira de Oliveira e, após leitura e 

aprovação, será assinada por todos os presentes. Juiz de Fora, 28 de outubro de 2015.  

 


