
  

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 

 

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015 REALIZADA EM 04/11/2015 

Às quatorze horas do dia quatro de novembro 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 nona reunião ordinária 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: Edson Rodolfo 

Visentin Ramos de Araújo, representando o Conselho Municipal de Educação (CME); Gisele Zaquini Lopes 

Faria, representando o Departamento de Ensino Fundamental (DEF); Carla do Carmo e Marlúcia Corrêa 

Soares, representando o Departamento de Educação Infantil (DEI); Marcela Gasparetti Lazzarini, 

representando o Departamento de Execução Instrumental (DEIN); Fabiana Gonçalves Dias de Castro, 

representando o Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando (DIAE); Rosane Marinho Guelber, 

representando o Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI); Maria Olinda Venâncio, 

representando o Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF); André Luís Silva 

Avelar, representando os Diretores das Escolas Estaduais de Juiz de Fora; Mateus Henrique Silva Pereira, 

representando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH); José Márcio Bastos dos Santos, 

representando a Secretaria de Saúde (SS); Maria Lúcia Lacerda da Cunha e Roberto Jorge Abou Kalan, 

representando o Sindicato dos Professores (SINPRO); Nilza Lino da Silva, representando o SINTUFEJUF; 

André Silva Martins, representando a Faculdade de Educação/UFJF (FACED/UFJF); Julvan Moreira de 

Oliveira, representando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros/UFJF (NEAB/UFJF); Ana Paula Silva, 

representando a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Juiz de Fora (VICJF). Dando início aos 

trabalhos, a coordenadora Denise se pronunciou destacando a necessidade de terminar a  meta 16 e que, 

na data de hoje, terminaremos o Regimento da Conferência. Faremos a leitura, realizando os destaques e, 

após a leitura, as pessoas poderiam se pronunciar. Gláucia apresentou as justificativas das ausências: 

Fernanda Cristina de Paula Ferreira Moura, representante da SRE/JF; José Francisco de Oliveira Sobrinho, 

representante da Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS; Vander José Montesse do Amaral, 

representante da Faculdade SENAI. Mateus questionou sobre como será a escolha dos membros da 

sociedade civil. Denise esclareceu as dúvidas e prosseguiu com a leitura do Regimento. Durante a leitura, 

vários destaques foram realizados. André ressaltou que algumas entidades não enviaram respostas e que 

seria interessante chamar aquelas que se mostraram interessadas em participar da Conferência e alerta 

para o número de vagas. Os participantes do Fórum fizeram nova redação do artigo 12, que trata sobre as 

especificidades para apreciação das propostas enviadas e aceitas pela Comissão Organizadora. Dando 

prosseguimento, realizou uma nova redação do artigo 13, incluindo o termo “documento–base” para a 

proposta de emenda a ser enviada à Conferência. Foram realizadas amplas discussões referente ao artigo 

15, que  abordam a composição da Conferência Municipal, no que tange ao número de delegados. André 

sugeriu conferir o número estabelecido para os representantes de cada instituição e destacou que o número 

máximo será de 300 participantes no auditório durante a Conferência, que será provavelmente na UFJF. 

Kalan argumentou que as creches conveniadas também fazem parte das instituições particulares. André  



colocou que é necessário rever o número de participantes para a conferência, uma vez que a composição 

deve ser de representativa pela natureza do processo. Segundo André, é mais significativo aumentar a 

representatividade dos setores ligados à educação do que de setores não participativos do processo na 

comunidade territorial. Kalan defendeu uma maior representatividade das escolas municipais e estaduais, 

sugerindo dois representantes com direito a voto para as escolas maiores, uma vez que estariam sobrando 

sessenta vagas para a composição total de 300 participantes. José Márcio reforçou a importância da 

participação do Conselho da Saúde. André sugeriu que as vagas remanescentes fossem ofertadas para os 

observadores. Kalan defendeu que, em respeito às pessoas que participaram ativamente das reuniões do 

Fórum, os titulares com mais de 25% de infrequência deveriam ser observadores e não delegados. Denise 

argumenta que tal situação de não permitirmos que os titulares votem, por infrequência nas plenárias do 

Fórum, não está contemplado no Regimento do Fórum, podendo haver comprometimento do andamento de 

fluxo normal de todo processo. Em seguida, André ponderou dizendo que é melhor cobrarmos a 

participação dos titulares, mesmo que pouco frequentes, do que criar situações que podem comprometer o 

processo legal, jogando por terra todo trabalho até aqui desenvolvido. Kalan solicitou que deixasse 

registrado a sua opinião sobre os representantes natos que não participam das reuniões. André Luiz, 

representante titular das escolas estaduais, destacou a importância sobre a legalidade do funcionamento 

das instituições da sociedade civil inscritas para a Conferência. Denise acrescentou sobre o cuidado que 

devemos ter para que todas as entidades tenham conhecimento da existência da Conferência,  para que 

não fique ninguém de fora. André Luiz sugere que se faça uma publicidade e que os participantes do Fórum 

façam também sua divulgação. Kalan destacou que não vê problemas em determinar algumas instituições e 

enviar convites às mesmas. Sugeriu escolher as instituições que o grupo julgar ter direito à participação. Os 

participantes do fórum discutiram sobre os encaminhamentos de como proceder com relação à participação 

da Sociedade Civil. Fica definido, pelo grupo, a realização de uma chamada pública com o objetivo de 

atender os representantes da Sociedade Civil, permitindo, assim, uma democracia e transparência no 

processo de inscrição e participação na Conferência. Sendo realizada uma plenária, na SE, com a 

participação dos inscritos pela Sociedade Civil, para que, assim, seja feita a escolha de seus 

representantes. André destacou que todas as entidades da Sociedade Civil podem se inscrever para 

participar, pois definir as que somente tenham ligações com a educação escolar ficaria muito vago. Kalan 

defendeu que as vagas disponíveis fossem distribuídas, proporcionalmente, para as escolas estaduais e 

municipais, respectivamente. Gisela argumentou que o interessante seria dar prioridade aos suplentes do 

Fórum que participaram das reuniões, pois estes estão em consonância com os temas discutidos, 

consolidando, assim, a participação dos suplentes na Conferência. Kalan concordou em aceitar os 

suplentes, dando prioridade às escolas para as vagas restantes para Conferência. Após ampla discussão, 

finalizaram a redação do artigo 15 do Regimento da Conferência. Gláucia prosseguiu a reunião, 

apresentando os anexos do Regimento. Sugeriu que se faça uma orientação por escrito para dar subsídio 

às discussões nas escolas. Após as discussões, a escola deverá encaminhar propostas para que a SE 

possa inseri-las no documento a ser apresentado na Conferência. Gláucia avisou para todos os 

participantes sobre a reunião do Fórum que acontecerá às 14:00 horas, dia 05 próximo, no Centro de 

Formação de Professores. Em seguida, Denise destacou que a votação na Conferência será feita em bloco, 

ou seja serão lidas todas as metas e, consequentemente, as estratégias, não havendo nenhuma 

manifestação de destaque, ocorrerá a votação na plenária da Conferência. Kalan questionou a votação em 

bloco. André esclareceu, informando que seriam votadas em bloco, aquelas metas que não tiverem 



destaques. Fabiana ressaltou a atenção para não esquecermos de contabilizar os CAEEs nas escolas 

municipais. Finalizando, Denise propôs  a votação do Regimento que  foi aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 17:10 h, sendo esta Ata lavrada por mim, 

Valéria Palácio Silveira Carvalho e, após leitura e aprovação, será assinada por todos presentes. Juiz de 

Fora, 04 de outubro de 2015.  

 

 

INSTITUIÇÃO INDICAÇÃO ASSINATURA 

Secretaria de Educação de Juiz de Fora 

(Coordenador) 

Denise Vieira Franco  

Câmara Municipal de Juiz de Fora 

Titular: Ana das Graças Côrtes Rossignoli  

Suplente: Roberto Cupolillo  

Conselho Municipal de Educação – 

CME 

Titular: Edson Rodolfo Visentin Ramos de Araújo  

Suplente: Maria das Dores Oliveira Souza  

Departamento de Ensino Fundamental – 

DEF  

Titular: Elizabeth Derze Coppus  

Suplente: Gisela Maria Ventura Pinto  

Departamento de Educação Infantil - 

DEI 

Titular: Carla do Carmo  

Suplente: Marlúcia Corrêa Soares  

Departamento de Execução 

Instrumental - DEIN 

Titular: Marcela Gasparetti Lazzarini  

Suplente: Gil Magaldi da Cunha  

Departamento de Inclusão e Atenção ao 

Educando - DIAE 

Titular: Isabella de Carvalho Aragão Villar Horsths  

Suplente: Fabiana Gonçalves Dias de Castro  

Departamento de Planejamento, 

Pessoas e Informação - DPPI 

Titular: Rosane Marinho Guelber  

Suplente: Mª Clara Corrêa de Oliveira Cyrne  

Departamento de Planejamento 

Pedagógico e de Formação - DPPF 

Titular: Cláudia Márcia Barcellos Trindade  

Suplente: Maria Olinda Venancio  

Escolas Estaduais de Juiz de Fora 

(Diretor Escolar) 

Titular: André Luis Silva Avelar  

Suplente: José Carlos de Paula  

Escolas Estaduais de Juiz de Fora 

(Especialistas) 

Titular: Cristinne Furtado Sachetto  

Suplente: Andréa Otoni Antunes Sales da Cruz   

Escolas Municipais de Juiz de Fora Titular: Janaina Vital Rezende  
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(Diretor Escolar) Suplente: Vicente de Paula de Almeida  

Escolas Municipais de Juiz de Fora 

(Coordenador Pedagógico) 

Titular: Déadalva Ribeiro de Souza  

Suplente: Lucimeiry Trindade de Oliveira  

Faculdade SENAI 

Titular: Vander José Montesse do Amaral  

Suplente: Leonardo Henriques Hauck  

Instituto Educação e Cidadania e Centro 

de Defesa dos Direitos Humanos - 

CDDH 

Titular: Franciane Rabelo dos Santos  

Suplente: Mateus Henrique Silva Pereira  

Representantes de Pais de Alunos da 

Educação Básica Pública 

Titular: Marco Antônio dos Santos Maurício  

Suplente: Maria Aparecida da Costa Silva  

Secretaria de Desenvolvimento Social - 

SDS 

Titular: José Francisco de Oliveira Sobrinho  

Suplente: Leandro Barros Ribeiro  

Secretaria de Esporte e Lazer – SEL 

Titular: Carlos Cesar Bonifacio  

Suplente: Luciane Aparecida Ribas  

Secretaria de Saúde - SS 

Titular: José Márcio Bastos dos Santos   

Suplente: Anderson Luis da Silva de Almeida  

SESC/JF e SENAC/JF 

Titular: Priscila de Cassia Resende Franco  

Suplente: Luiz Henrique A. de Deus  

Sindicato dos Estabelecimentos 

Particulares de Ensino - 

SINEPE/SUDESTE 

Titular: Anna Gilda Dianin   

Suplente: Erickson Luiz de Aragão  

Sindicato dos Professores – SINPRO 

Titular: Maria Lucia Lacerda da Cunha  

Suplente: Roberto Jorge Abou Kalan  

Sindicato dos Auxiliares de 

Administração Escolar de Juiz de Fora - 

SINAAE/JF 

Titular: Marcos Aurélio Menezes Matos  

Suplente: Selma Braga da Silveira Martins  

SINTUFEJUF 

Titular: Rosangela Márcia Frizzero  

Suplente:  Nilza lino da Silva  

SRE/Juiz de Fora 

Titular: Fernanda Cristina de Paula Ferreira Moura  

Suplente: Lívia Caldas Schubert Coelho  
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UFJF - FACED 

Titular: André Silva Martins  

Suplente: Rubens Luiz Rodrigues  

UFJF - PROGRAD 

Titular: Fábio da Silva Fortes  

Suplente: Roselene Perlatto Bom Jardim  

UFJF – NEAB e Conselho Municipal de 

Valorização da População Negra 

Titular: Julvan Moreira de Oliveira  

Suplente: Rosemary Gonçalves  Pereira  

Vara da Infância e da Juventude da 

Comarca de Juiz de Fora 

Titular: Ana Paula Silva  

Suplente: Aparecida Arlinda de Carvalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


