
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 

 

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015 REALIZADA EM 11 / 11 /2015 

Às treze horas e dezoito do dia 11 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 21ª 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: 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); 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 e Mª Clara Corrêa de Oliveira Cyrne, representando o Departamento de 

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

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

Avelar e José Carlos de Paula, representando os Diretores das Escolas Estaduais de Juiz de Fora; Andréa 

Otoni Antunes Sales da Cruz, representando os Especialistas das Escolas Estaduais de Juiz de Fora; 

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

Henrique Silva Pereira, representando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH); Marco Antônio 

dos Santos Maurício, representando os Pais de Alunos da Educação Básica Pública; Luciane Aparecida 

Ribas, representando a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL); 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; 

Lívia Caldas Schubert Coelho, representando a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora 

(SRE/JF); André Silva Martins , representando a Faculdade de Educação/UFJF (FACED/UFJF). 

Iniciamos nossa reunião com a apresentação das justificativas de ausências. Foi feita algumas orientações: 

devolução dos cartões de votação ao final do Fórum; toda vez que desejar falar, é necessário que o membro 

faça sua inscrição e utilize o microfone; as atas dos dias 28 e 29 de outubro foram postadas na plataforma e 

a ata do dia 14 de outubro será disponibilizada para assinatura. Não tendo mais nenhuma observação a 

fazer e de nenhum membro do Fórum, foi dado continuidade às discussões. Sobre caput da meta Eixo 

Transversal - Educação e Direitos Humanos( ainda sem número), foi colocada em votação a proposta verde. 

Com 9 votantes, tivemos 100% de aprovação. A seguir, passamos para as estratégias. Estratégia 1) leitura 

da estratégia e da sugestão verde. Não havendo observação a fazer, tivemos a votação da escrita em 

verde, com 9 votantes e 100 % de aprovação. André sugeriu que lêssemos somente a sugestão feita nas 

metas e estratégias. Dessa forma, assim se seguiu. Estratégia 2) leitura da sugestão verde. Roberto Kalan 

destacou a letra B, sugerindo tirar e/ ou e colocar , discriminação contra pessoas, grupos sociais e minorias. 

André sugeriu grupos sociais termo para não fazer demarcações específicas, expressaria todos os grupos; 



exemplo: negros, mulheres, etc. Cláudia alertou quanto ao nome do Programa - Programa Municipal 

(Territorial); o termo territorial sinaliza a intenção do território. Passamos para a votação da propostas: 91 % 

aprovaram com 10 votos e 1 abstenção (9%). Estratégia 3) Tivemos a leitura da sugestão(supressão). 

André sugeriu manter a estratégia para fortalecer a ação e produção de pesquisas sobre as temática 

direitos humanos. Votação pela manutenção do texto em preto com 11 votos e 100% de aprovação. 

Estratégia 4) leitura da escrita sem sugestões feitas. André solicitou ajuste - Seminário Municipal (Territorial). 

Cláudia sugeriu que colocasse: em articulação com outros órgãos públicos. Votação pelo escrito - 11 votos e 

100% de aprovação. Estratégia 5) Carla sugeriu verificar qual o melhor termo para a ideia bem sucedidas. 

Cláudia pontuou que suas observações estão diferentes do que o arquivo exibido. Acrescentar letra (d), 

além de outras alterações no texto. Votação da proposta com 100% de aprovação e 11 votos. Estratégia 6) 

Cláudia ditou o texto de fato verdadeiro. André sugeriu retirar SE e colocar como tarefa da escola essa 

mobilização, inserir a SE/ SRE como apoio pedagógico/ orientação. Votação da proposta com 100% de 

aprovação, sendo 12 votantes. Estratégia 7) Cláudia ditou o texto correto. André sugeriu desmarcar SE e 

SRE e planos de trabalho. Votação pela escrita em preto, com 100% de aprovação sendo 12 votantes. 

Estratégia 8) Votação pela supressão (meta da EJA) 12 votos. Retorno à meta T2 - Cláudia Barcellos pediu 

para acrescentar: mediante planejamento orçamentário e financeiro nos casos em que envolverem a 

construção e ou reformas - sem votação. Meta Financiamento - Caput; votação com 100% de aprovação - 

12 votos. Estratégia 1) Votação pela proposta em verde, com 100% de aprovação, sendo 12 votos. 

Estratégia 2) Gisela sugeriu não estipular a porcentagem (30%). Votação com 93% de aprovação com 13 

votos e 1 abstenção. Estratégia 3) Divulgação e transparência. Sindicato sugeriu da necessidade de fácil 

acesso à compreensão dos dados. André sugeriu com algumas alterações. Votação pela proposta do 

Sinpro, com 100% de aprovação, sendo 17 votantes. Estratégia 4) Custo aluno Qualidade Inicial (CAQI). 

Votação da redação em verde, proposta da SE com alteração, com 94% de aprovação, sendo 16 votos e 1 

abstenção (6%). Estratégia 5) Implementar CAQ pelo município. Votação pela redação em verde, com 100% 

de aprovação,sendo 17 votantes. Estratégia 6) Substituir por estratégia 19.6 - Supressão desta. Votação 

com 100% de aprovação, sendo 17 votantes. Meta 17 - Valorização dos trabalhadores da Educação, Caput. 

Votação pela proposta do grupo com 3 propostas: preto - aprovação de 39% com 7 votos,aprovação de 11% 

da redação em verde (SE) - 2 votos e aprovação de 50% da redação em azul - 9 votos. Estratégia 17.1) 

Sobre mesa permanente sobre política salarial dos trabalhadores em Educação - Proposta da SE com 

alteração .Votação da redação em preto - com 100% de aprovação, sendo 18 votos. Estratégia 17.2) Sobre 

mesa permanente acompanhará a evolução salarial - tornar público os dados referentes à questão 

salarial; Votação da redação em verde - 94% de aprovação, sendo 17 votos e 1 abstenção (6%). Estratégia 

17.3.A) Jornada de trabalho do coordenador - mesma escola. Nova estratégia (SE) - votação com 100% de 

aprovação, sendo 18 votos. 17.3.B) Estratégia com desdobramento com 100% de aprovação na votação, 

sendo 18 votos. Estratégia 17.4) Sobre professor bidocente - votação pela redação em verde(SE), 

aprovação com 88%, sendo15 votos, e 2 abstenções(12%). Estratégia 17.5) Aposentados da carreira - 

abono / mesa permanente, sobre política salarial dos trabalhadores em educação. Votação da redação 

verde com 9 votos, aprovação com 53%, redação em vermelho com 6 votos (35%) e 2 abstenções (12%). 

Meta 18 - Plano de carreira docente. Votação do caput da meta com 100% de aprovação, sendo17 votos. 

Estratégia 18.1) Sobre incorporação integral do piso salarial, votação pela aprovação da proposta em 

laranja com 13 votos e 76% de aprovação. A redação em verde teve 3 votos com 18% e 1 abstenção 

referente a 6%. Estratégia 18.2) Sobre criação de programa dos novos profissionais para estágio probatório, 



votação pela redação em verde com 14 votos sendo 100% de aprovação. Estratégia 18.3) Sobre criação de 

Comissão de orientação e acompanhamento - estágio probatório, votação da redação em verde com 10 

votos, sendo 77% de aprovação e 3 abstenções com 23%. O sindicato não quis votar. Estratégia 18.4) 

Sobre licença remunerada para qualificação profissional. Votação da redação em preto com 12 votos e 

100% de aprovação. 

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e cinqüenta minutos. Esta ata 

foi lavrada por Priscila Mara Teixeira Silva e, após leitura e aprovação, será assinada por todos presentes. 

Juiz de Fora, 11 de novembro de 2015.  

 

 


