
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 

 

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 REALIZADA EM 12/11/2015 

Às treze horas e vinte minutos do dia 12 de novembro de dois mil e quinze, no Auditório do SENAI, deu-se 

início à 22ª 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); 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, representando o 

Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI); Cláudia Márcia Barcellos Trindade, 

representando o Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF); Andréa Otoni Antunes 

Sales da Cruz, representando os Especialistas das Escolas Estaduais 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; Franciane Rabelo dos Santos, 

representando o Instituto Educação e Cidadania (IEC); Luciane Aparecida Ribas, representando a 

Secretaria de Esporte e Lazer (SEL); José Márcio Bastos dos Santos, representando a Secretaria de Saúde 

(SS); 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); Marcos Aurélio Menezes Matos e Selma Braga da Silveira Martins, 

representando o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Juiz de Fora (SINAAE/JF); 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). Primeiramente tivemos a justificativa de algumas ausências. Seguimos 

então para a continuação dos debates a cerca da estratégia 18.5) Criação de plano de ocupação de cargos 

de provimento efetivo - Provimento de cargos – Concurso Público – Alteração de parte por estar 

contemplada na meta 18 B. Houve intensa discussão . Votação da redação em preto e destaque em 

amarelo com 100% de aprovação, sendo 13 votos. Estratégia 18.5.1) Sobre estudos para o estabelecimento 

de cargos, tivemos 93% de aprovação, com 14 votos e 7% de abstenções, com 1 voto. Estratégia 18.6) 

Sobre professor eventual - número mínimo de profissionais, André destacou que a ausência do professor na 

escola acarreta inúmeros transtornos na escola. Destacou a importância de um estudo sobre o assunto. 

Hoje temos um adoecimento da categoria (48,5%) sendo substituídos por contratos. Votação da proposta do 

grupo com 100% de aprovação, sendo 16 votos. Estratégia 18.7) Sobre programa de promoção ao acesso à 

cultura. Foi debatido sobre a importância de dar acesso aos profissionais a bens culturais. Dessa forma, a 

proposta de supressão foi para votação com 100% de aprovação sendo 17 votos. Estratégia 18.8) Sobre 



redução progressiva da jornada de trabalho dos secretários escolares. Foi discutida a proposta do Sinpro 

que, após algumas alterações, tivemos a votação com 95% de aprovação, sendo 18 votos e 5% de 

abstenções (1 voto). Estratégia 18.9) Sobre assegurar a homologação e promoção - seleção competitiva 

interna - debatemos sobre a proposta do Sinpro que foi aprovada com 100% dos 19 votos. Estratégia 18.10) 

Sobre criação do grupo de trabalho visando estabelecer as bases de projeto – Progressão da tabela salarial 

do magistério, foi para votação a proposta do Sinpro, com 100% de aprovação, sendo 19 votos. Passamos 

pra a Estratégia 18. 13) Sobre concessão de afastamento de sala de aula por tempo de serviço, foi 

aprovada a proposta da SE com 100% dos 20 votos. Após momento de café, foi escolhida a comissão que 

irá auxiliar nos trabalhos para a Conferência sobre o PME. São ela: Franciane, Lúcia, Carla, Deia, Andreia e 

Fabiana. Continuamos então com as discussões. Estratégia 18.14) sobre a política de apuração e 

monitoramento de todos os profissionais da Educação do quadro do magistério que estão cedidos para 

outros setores, para não serem remunerados com recursos da mesma. Aprovação da redação verde com 

95% (20 votos) e 5% contra essa proposta, referente a 1 voto. Estratégia 18.15) Sobre número de alunos 

por turma, sindicato retirou a proposta e tivemos 95% de aprovação com 20 votos e 5% de abstenções (1 

Voto). Passamos para a submeta 18 B sobre inclusão da classe de analista de educação na carreira do 

magistério, com 95% de aprovação e 5% de abstenções(1 voto). Estratégia 18 B.1) Sobre criação de 

comissão especial de estudos sobre a carreira dos profissionais em Educação, tivemos aprovação de 

100%, com 19 votos. Estratégia 18 B.2) Sobre concurso para analista, tivemos 89% de aprovação, sendo 16 

votos e 11% referente à 2 votos contrários. Passamos então para a meta 19 sobre gestão democrática.  

Sobre o caput da meta, tivemos 15 votos a favor e 1 abstenção. Estratégia 19.1) tivemos aprovação da 

proposta com 94%, sendo 15 votos e 6% de abstenção, sendo 1 votos. Estratégia 19.2) Sobre a SE 

promover eventos no 3º, 6º e 9º anos do PME abre gestão democrática, em regime de colaboração com a 

SRE e instituições de Ensino Superior, tivemos a votação com 100 % de aprovação, sendo 16 votos. 

Estratégia 19.3) Sobre o fortalecimento dos conselhos, tivemos 100% de aprovação da proposta, sendo 16 

votos. Estratégia 19.4) Sobre  Fórum ser permanente, tivemos a aprovação de 100% da proposta com 14 

votos. Estratégia 19.5) Sobre a necessidade de uma ferramenta tecnológica própria para acompanhamento 

da realidade escolar, tivemos 100% de aprovação do texto sendo 15 votos. Estratégia 19.6) Foi remetida 

para a meta de financiamento. Estratégia 19.7) Sobre o portal eletrônico da educação, de modo a dar 

transparência aos dados, foi suprimida a proposta com 100% dos votos, sendo 14 votantes. Estratégia 19.8) 

Sobre criação de grupo de trabalho para elaborar um relatório analítico sobre a organização e 

funcionamento do sistema de Educação, tivemos 100% de aprovação, sendo 12 votos. Estratégia 19. 9) 

Sobre ações para atualizações dos PPP´s, foi suprimida com 100% de aprovação, sendo 12 votos. 

Estratégia 19.10) A redação foi suprimida com aprovação de 100% dos 12 votos. Estratégia 19.11) Sobre 

relatórios de gestão e atualização dos planos de trabalho, foi aprovada a redação do grupo com 100% dos 

12 votos. Finalizando a reunião, ficou definido que a SE entrará em contato com os membros da comissão 

formada para acertar os encontros e atividades a serem desenvolvidas.  

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

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

de Fora, 12 de novembro de 2015.  

 

 


