
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 

 

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 REALIZADA EM 05/11/2015 

Às quatorze horas do dia cinco 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 vigésima 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: Ana das Graças Côrtes 

Rossignoli, representando a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF); Edson Rodolfo Visentin Ramos de 

Araújo, representando o Conselho Municipal de Educação (CME); Gisela Maria Ventura Pinto, 

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

representando o Departamento de Educação Infantil (DEI); 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); André Luis Silva Avelar, representando os Diretores das Escolas Estaduais de Juiz de 

Fora; Vicente de Paula de Almeida, representando os Diretores das Escolas Municipais de Juiz de Fora; 

Déadalva Ribeiro de Souza, representando os Coordenadores Pedagógicos das Escolas Municipais de Juiz 

de Fora; Vander José Montesse do Amaral, representando a Faculdade SENAI; Mateus Henrique Silva 

Pereira, representando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH); Luciane Aparecida Ribas, 

representando a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL); Rodrigo Leal Lellis, representando o Sindicato dos 

Estabelecimentos Particulares de Ensino (SINEPE/SUDESTE); Maria Lúcia Lacerda da Cunha e Roberto 

Jorge Abou Kalan, representando o Sindicato dos Professores (SINPRO); Lívia Caldas Schubert Coelho, 

representando a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora (SRE/JF); José Luis Lacerda, 

representando a Pró-Reitoria de Graduação/UFJF (PROGRAD/UFJF); Julvan Moreira de Oliveira, 

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

representando o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR. A coordenadora Denise 

cumprimentou os presentes e justificou a necessidade de sair às dezesseis horas e quarenta e cinco 

minutos, devido a um compromisso de trabalho. A Senhora Gláucia apresentou a justificativa de ausência 

dos membros André, Selma, José Márcio e Nilza. Em seguida, Denise e Gláucia retomaram o anexo quatro 

do Regimento da Conferência, referente à inscrição de representantes dos movimentos sociais, para 

análise, alterações necessárias e aprovação. Gláucia fez a leitura do referido documento que consiste numa 

chamada pública, convocando, até cinco militantes por instituição, para uma reunião, dia vinte e cinco de 

novembro, às dezoito horas e trinta minutos, visando à escolha e aprovação de representantes dos 

movimentos sociais na conferência. Discutindo as regras para aprovação dos delegados, representando os 

movimentos sociais, o senhor Roberto Kalan questionou porque credenciar até cinco militantes para a 

reunião se o máximo de delegados previstos por entidade, para a conferência, é três, conforme proposta 

apresentada. Ele também propôs reduzir, de três para dois, o número máximo de delegados por entidade. 



Alguns membros ressaltaram que no texto está “até três vagas” e não “três vagas”. Senhor Rodolfo indagou 

o que fazer com as vagas ociosas, caso aconteça. A coordenadora considerou o sorteio indicado na 

proposta. O senhor Kalan solicitou melhorar a redação do inciso dois do item quatro, considerando que no 

texto não está garantida uma vaga para cada entidade, se tiver até dez instituições. Por isso uma nova 

redação foi acrescentada: “havendo presentes até dez instituições será garantido, pelo menos, um delegado 

para cada uma”. Senhor Lacerda então propôs indicar no item seguinte o que acontecerá caso não tenha 

dez entidades presentes na reunião. Rodolfo propôs a indicação de um delegado por instituição, por 

considerar que cada escola enviaria um representante.  Denise lembrou que o número de representantes 

por escola passou para dois, no caso das maiores. Com as alterações feitas, o anexo quatro foi votado e 

obteve cem por cento (100%) de aprovação. Em seguida, Gláucia retomou a apresentação das estratégias 

para análise e aprovação. Primeiramente, a estratégia 16.3 que foi discutida na reunião anterior, mas não 

votada: após uma sugestão da Denise de nova redação, cem por cento (100%) dos presentes aprovaram 

este item. Estratégia 16.4: Denise pediu que os participantes do grupo que elaboraram a proposta inicial 

esclarecessem o texto, dizendo que há dúvida quanto ao sujeito da ação. Questionou qual a ação da SE, se 

é a Universidade que cria os cursos à distância. Senhora Riza então esclareceu que a intenção do grupo 

era usar um espaço virtual para divulgar material dos professores da rede estadual e municipal. Senhora 

Livia informou que o Estado já socializa textos de educadores, modelos de avaliação e outros. Denise 

lembrou que portal não é a mesma coisa que plataforma e que temos esta e não o portal. Considerou que 

não está escrito o que o grupo pretendia. Maria Olinda ressalta que a proposta do grupo era a criação de 

um espaço. Neste momento, senhora Rosane informou que a plataforma moodle já foi atualizada e será 

colocada no ar no final do ano. Marlúcia questionou de quem seria a gerência. Denise defendeu colocar a 

partir do terceiro ano de vigência. Em votação, a estratégia a nova redação da proposta da SE obteve 

noventa e cinco por cento (95%) dos votos, tendo cinco por cento (5%) de abstenções. Estratégia 16.5: a 

proposta da secretaria indicou a supressão, considerando que na SE já existe uma supervisão no DPPI que 

acompanha a plataforma. Em votação, a supressão foi aprovada por noventa e cinco por cento (95%) dos 

presentes, com cinco por cento (5%) de abstenções. Estratégia 16.6: recebeu da SE a proposta de 

supressão, considerando tratar de plano de carreira do servidor municipal. Segundo Roberto Kalan tem 

mais a ver com formação do magistério. A supressão foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. 

Estratégia 6.7: Senhor Julvan questionou a legalidade da proposta. Senhor Lacerda disse que em algumas 

situações específicas é permitida abertura de editais, e Julvan exemplificou com o caso de Roraima, com 

atendimento pela UFJF. Senhor Kalan propôs que a ação da SE seja de demandar. Senhora Gisela pediu 

para trocar no texto, “professores” por “profissionais da educação”. O texto inicial do grupo foi reformulado e, 

em votação, recebeu cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 6.8 sobre constituir plano de incentivo 

à leitura para o território de Juiz de Fora: a proposta da SE indicava remeter para outra meta. Após 

discussão, a supressão foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 6.9 sobre 

manutenção do FAPEB em articulação com o Comitê de Pesquisa Pedagógica: foi aprovada a supressão, 

conforme proposta da SE, por noventa e quatro por cento (94%) dos presentes, tendo seis por cento (6%) 

de abstenções. Estratégia 6.10, sobre manutenção da Comissão Paritária no processo de validação dos 

cursos: após análise da questão, noventa e quatro por cento (94%) dos presentes votaram a supressão, 

tendo seis por cento (6%) de abstenções, terminando assim a votação das estratégias da meta dezesseis. 

Antes de iniciar uma nova meta, Gláucia ressaltou a necessidade de terminar os trabalhos para encaminhar 

às escolas, que terão do dia dezesseis ao dia vinte e seis de novembro para discussão. Apresentou datas e 

horários para a realização de reuniões extras do fórum, entre os dias nove e treze de novembro. Roberto 



Kalan propôs estender o horário das reuniões já agendadas para 4ª e 5ª feira. Em votação, a proposta do 

Kalan foi aprovada, não ocorrendo, por isso, o agendamento de novas reuniões extraordinárias. Em 

seguida, foi apresentada a meta sobre promoção de medidas de atenção à saúde e bem-estar dos 

profissionais da educação do território de Juiz de Fora. Após aprovação do texto da meta, os membros 

iniciaram a análise da primeira estratégia: senhor Rodrigo ressaltou a existência de conflito de competência 

na redação do texto. Coordenadora Denise observou que as redes - privada, municipal e estadual – têm 

situações diversas. Para senhor Julvan o texto traz duas estratégias, ao indicar a criação de cursos e a 

criação de um comitê. Foi discutida a viabilidade deste comitê, sua validade e como o poder executivo iria 

gerenciar a ação. Senhor Rodrigo retomou a questão do conflito de competência. Denise então sugeriu a 

seguinte redação: “A SE, em regime de colaboração com a SRE e instituições superiores da área da saúde, 

demandará cursos, programas e projetos de extensão na área de saúde dos profissionais da educação”. 

Neste momento, Maria Olinda sugeriu a leitura de todas as estratégias para facilitar a compreensão das 

propostas da meta. Gisela propôs colocar como primeira estratégia a que indica o diagnóstico. Julvan 

questionou se foi pensado pelo grupo que construiu a proposta desta meta, nos casos de alcoolismo e 

drogas. Quanto ao diagnóstico, Kalan propôs ser separado por rede, por considerar que o adoecimento do 

profissional estaria vinculado às questões de trabalho específicas de cada rede. Lacerda perguntou se os 

órgãos de saúde estão envolvidos nas propostas de ação. Cláudia defendeu a criação do programa, antes 

da criação do comitê, considerando que cabe ao programa fazer o diagnóstico e demandar as ações. Gisela 

informou que há uma supervisão, atuando junto ao DAMOR, acompanhando a questão. Cláudia e Rodrigo 

defendem tirar o termo “território”. A maioria dos presentes defendeu que a estratégia contemple apenas a  

criação do programa. Em votação, a estratégia obteve setenta e nove por cento (79%) de aprovação, dez e 

meio por cento (10,5%) de reprovação e dez e meio por cento (10.5%) de abstenções. Rodrigo, em nome 

do SINEPE, ressaltou que o problema de competência permaneceu no texto votado e, com esta fala, 

justificou seu voto. Segunda estratégia: Kalan questionou o termo levantamento epidemiológico. Rodrigo 

questionou se irá ficar apenas doenças laborais, causadas pela atividade. Gisela disse que o levantamento 

deverá ser de todas. Para Kalan, faz o levantamento de todas e o próprio trabalhador identifica se são 

laborais ou não. Julvan questionou novamente se está contemplado os casos de uso de drogas, álcool, 

fumo. Neste momento, a coordenadora despediu-se e saiu, devido a um compromisso, conforme justificou 

no início da reunião. Cláudia, conforme Lacerda, ressaltou que a SE não tem competência para buscar 

diagnóstico da saúde do servidor. Foi feita uma nova redação, que foi aprovada por cem por cento dos 

presentes. Foi retomada a sugestão dada por Denise. Após discussão e nova redação, a terceira estratégia 

em votação, obteve cem por cento (100%) de aprovação. Quarta estratégia da meta, referente a 

implementar e acompanhar programa de saúde: após discussão, foi aprovada a supressão, conforme 

proposta do SINPRO. Como quinta e última estratégia da meta, ficou a proposta referente a ações 

estratégicas para prevenção e reversão do adoecimento dos profissionais da educação. Esta estratégia 

obteve cem por cento (100%) de aprovação. 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, 05 de novembro de 2015.  

 


