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ATA Nº 148/2018 DA REUNIÃO DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO 

PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS 

ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS 

Aos onze dias do mês de setembro de 2018, na sala de reuniões Acaccio Ferreira 

dos Santos Júnior, no terceiro andar do edifício Minas, na Cidade Administrativa de 

Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG, realiza-se reunião da Mesa de Diálogo com o 

objetivo de propor alternativas para a solução das questões acerca da Educação 

existentes na Ocupação Izidora, no município de Belo Horizonte/MG.  

Iniciada a reunião o Coordenador da Mesa de Diálogo, Fernando Tadeu David, 

realiza uma rodada de apresentações, com os participantes conforme lista de 

presença anexa, em seguida pontua sobre o tema específico da reunião, a 

educação e a necessidade de encaminhar possíveis soluções, visto ser obrigação 

do Estado as questões sobre educação; salienta que embora os prazos sejam curtos 

e os limites do Estado, nada impede que as demandas sejam encaminhadas para 

uma solução. Charlene, liderança e moradora da Ocupação Rosa Leão, inicia 

falando sobre o processo de negociação em relação à Ocupação Izidora e as nove 

mil famílias que residem na região (quatro grandes ocupações e um bairro 

consolidado), e a possibilidade de se reunirem com o Secretário de Estado de 

Educação; discorre sobre as dificuldades de acesso à escola, o grande número de 

crianças e adolescentes em idade escolar e a falta de escolas, bem como a 

escassez de vagas no nível médio, cuja obrigação de ensino é do Estado; relata a 

necessidade de que sejam disponibilizadas vagas nas escolas próximas às 

comunidades, uma vez que facilitaria o acesso e diminuiria a evasão escolar e que 

algumas escolas do município de Santa Luzia se recusam a receber alunos 

moradores das ocupações; assinala que em reunião com o prefeito de Belo 

Horizonte, Alexandre Kalil, foi proposta a possibilidade de disponibilização de ônibus 

escolares para o transporte dos alunos do ensino médio, que apenas conseguiram 

vagas em escolas distantes da comunidade; salienta sobre a forma truculenta com 

que a Polícia Militar aborda os estudantes, moradores das ocupações, que usam o 

transporte público para se deslocarem. Paula, moradora da Ocupação Vitória, relata 

a dificuldade em conseguir vagas nas escolas da região da ocupação e que apenas 

conseguiu vagas para os filhos bem distante de onde mora; pontua sobre a 

discriminação que as crianças sofrem nas escolas por serem moradoras de 

ocupação e reafirma o tratamento dado pelas escolas de Santa Luzia, que recusam 

receber alunos moradores da Ocupação Izidora por esta ser em Belo Horizonte; 

relata a frequente ocorrência de assaltos no longo trajeto para as escolas e conclui 

pontuando sobre as dificuldades que os filhos têm para fazer os ‘deveres de casa’ 

pela falta de energia elétrica em casa. Renata, moradora da Ocupação Vitória, fala 

sobre a distância entre onde moram e as escolas com vagas disponíveis e a 

dificuldade de locomoção; relata que as escolas em Santa Luzia não aceitam 

matricularem crianças que moram nas ocupações, sob a alegação de que trariam 

problemas para a escola; pontua que os filhos já perderam ano letivo devido às 

dificuldades no deslocamento, pela falta de transporte para os alunos. Josi, também 
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moradora da Ocupação Vitória, discorre sobre as dificuldades que os estudantes 

sofrem para chegarem às escolas; salienta sobre a postura da Policia Militar em 

relação às crianças e adolescentes moradores das ocupações, abusos cometidos 

pela policia; relata que muitas famílias da ocupação já tiveram os benefícios do 

Bolsa Família suspensos em função da evasão escolar dos filhos. Marlene, liderança 

e moradora do Bairro Zilah Spósito, pontua que todas as demandas apresentadas já 

foram discutidas com o vice-prefeito de Belo Horizonte que se prontificou a 

encaminhar soluções para as questões; relata sobre as agressões psicológicas e 

verbais que os estudantes sofrem por parte da Polícia Militar e usuários do 

transporte público, bem como nas próprias escolas; diz ser necessária a construção 

de novas escolas, vez que a demanda de vagas aumentou e o número de escolas 

permanece o mesmo. “Zoca”, moradora da ocupação Izidora, reafirma todas as 

colocações já apresentadas; salienta que seja disponibilizado transporte para os 

estudantes; pontua sobre o tratamento dado às crianças e adolescentes pela Policia 

Militar, existem muitos excessos na repreensão e falta de respeito por parte dos 

policiais; solicita que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Tadeu, 

Coordenador da Mesa de Diálogo, pauta que a melhor maneira para encaminhar as 

muitas demandas apresentadas é a criação de Câmaras Técnicas para discutir os 

temas específicos. Charlene, liderança e moradora da Ocupação Rosa Leão, 

esclarece que sabe que as obrigações em relação às escolas de ensino fundamental 

são de responsabilidade do município; como encaminhamentos salienta a 

necessidade de fazer um levantamento, tanto do município quanto do Estado, 

acerca do número de crianças e adolescentes em idade escolar que estão 

frequentando escola e, o número e o porquê dos que não estão matriculados 

e/ou não estão frequentando escola, bem como das demandas relacionadas à 

educação na Ocupação Izidora e, a partir desse levantamento ter noção da real 

situação e o que deve ser feito para solucionar as questões; outro ponto é a 

situação dos ônibus escolares, esclarece que o prefeito de Belo Horizonte já 

sinalizou o interesse em viabilizar frota e questiona em que o Estado pode 

intervir na questão, em médio prazo é fundamental que resolva a demanda em 

relação ao transporte dos alunos; enfatiza que é necessário que sejam feitas 

reuniões temáticas para a busca de resolução das demandas, bem como 

retorno sobre as propostas para construção de escolas na região da 

ocupação; pontua que a comunidade carece de informações, que existem 

varias pessoas que têm interesse em estudar, que poderiam frequentar a EJA – 

Educação de Jovens e Adultos e que por falta de informação não estão; 

conclui pontuando a obrigatoriedade das escolas realizarem as matrículas de 

alunos moradores das ocupações. Raquel, representante das escolas municipais 

de Belo Horizonte, inicia falando que na Escola Municipal Professor Daniel 

Alvarenga já não há mais espaço para colocação de alunos, que no ensino 

fundamental todas as salas já estão cheias; salienta que foi feito um levantamento 

dentro da própria escola e foi constatado que 70% (setenta por cento) dos alunos 

são moradores da ocupação, que a infrequência é grande e a maioria das 

justificativas é por causa da dificuldade de deslocamento da ocupação para a 

escola; esclarece que existem turmas da EJA – Educação de Jovens e Adultos no 
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turno da noite e como não atende a todos os interessados foram abertas duas salas 

no turno da manhã em duas igrejas próximas, acordo feito com a paróquia para 

extensão das turmas; pontua que em outubro/2018 começa o processo de 

cadastramento de encaminhamento para o ensino médio, e que as escolas mais 

próximas da ocupação não aparecem como opção de encaminhamento, o que 

impossibilita a matrícula; ressalta as dificuldades no transporte escolar, a ocorrência 

de muitos assaltos no entorno da escola e a quantidade de abuso no poder por parte 

da Policia Militar. Lucas, representante da Secretaria de Estado de Educação, 

explica o funcionamento da Secretaria e que o Estado se divide em 47 (quarenta e 

sete) regionais de ensino, sendo 03 (três) na região metropolitana e, 

especificamente, a região norte é atendida pela metropolitana ‘C’; esclarece que a 

normativa da secretaria de educação é que os alunos sejam encaminhados para as 

escolas próximas de onde moram e que as diretrizes são traçadas em conversas 

entre secretaria estadual e as secretarias de educação municipais; sugere que seja 

feita conversa da regional metropolitana ‘C’ com os diretores das escolas da 

região e representantes da secretaria de educação do município de Santa 

Luzia e Belo Horizonte para discutir os encaminhamentos dos estudantes e 

garantir o planejamento dentro do plano, tal reunião pode acontecer na própria 

ocupação; esclarece que é difícil e complexo precisar dados a respeito de alunos 

que não estão tendo acesso à escola. Tadeu, coordenador da Mesa de Diálogo, 

sugere que já seja marcada data e local para a realização da reunião e que sejam 

usados os dados já existentes na Secretaria de Educação e os dados das lideranças 

das ocupações, em relação à evasão escolar. Charlene, moradora e liderança da 

Ocupação Rosa Leão, esclarece que as lideranças não têm condições de fazer o 

levantamento do quantitativo de crianças e adolescentes fora da escola, que tal 

levantamento deve ser feito pela prefeitura e pelo Estado. Fica acordado que a 

reunião será realizada no dia 17/09/2018, às 14h, na Praça da Ocupação Vitória. 

Lucas, representante da Secretaria de Estado de Educação, esclarece que pelo 

Censo Escolar é possível ter noção acerca da evasão escolar, porém tais dados não 

são precisos, tal levantamento é bem complexo de ser apurado; compromete em 

levantar os dados em relação às escolas que atendem a Ocupação Izidora e leva-los 

para a reunião do dia 17/09; discorre sobre o projeto de alfabetização diferenciada 

para jovens e adultos, criado em parceria com o MST e que pode ser ampliado para 

as comunidades; em relação ao EJA, pontua a possibilidade de ampliação do 

programa na comunidade; sobre a demanda de construção de escolas, considera 

ser um processo demorado, que não sanaria as necessidades atuais; salienta que 

existem 04 (quatro) escolas que atendem as ocupações e que em duas destas 

existe possibilidade de ampliação de turmas e, também, pode ocorrer a extensão de 

um segundo endereço, isto é, utilização de locais, já existentes, para a criação de 

novas turmas; explica que o Estado não é responsável pelo transporte escolar, que 

são feitos convênios com as prefeituras e estas executam o transporte, o que ocorre 

são doações de ônibus escolares do Estado para o município, que fica responsável 

pelo transporte dos estudantes, se disponibiliza a verificar junto à prefeitura de 

Belo horizonte se foram doados ônibus ao município e a disponibilização de 

tais para atender a demanda da ocupação, Tadeu também se disponibiliza em 
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verificar com a prefeitura; considera ser inadmissível a negativa de matricula de 

alunos em escolas públicas e tem que se averiguar junto aos diretores das escolas 

tais questões, sinaliza a possibilidade de reunir, no mesmo dia 17/09, com os 

diretores das escolas para esclarecer essa questão; em relação às agressões 

policiais e os episódios de preconceito, informa que existe um plano dentro da 

Secretaria de Educação que chama Plano de Convivência Democrática que visa o 

combate a atitudes preconceituosas, privações de direitos, tratamentos 

diferenciados entre estudantes, bullying, etc, e como politica pública implantada pelo 

Estado, sugere que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação e 

Cidadania – SEDPAC também participe da reunião dia 17/09 e encaminhe tais 

questões; especificamente em relação aos abusos policiais, cita o Proerd que é um 

programa de conscientização e ação conjunta da segurança e educação, para que 

sejam feitas ações junto às escolas de prevenção de violência e abusos policiais, 

ressalta a possibilidade de que a coordenação do programa participe da reunião ou 

marque outra data para conversa com a comunidade. Tadeu, coordenador da Mesa 

de Diálogo, propõe que seja feita reunião com o Dr. Sérgio Menezes, Secretário 

de Estado de Segurança Pública, para que seja discutido o problema pontual 

em relação à violência policial na Ocupação Izidora, com presença da algumas 

lideranças da ocupação e dos advogados, propõe também a criação de 

Câmara Técnica para discutir as demandas especificas apresentadas nesta 

reunião, comporia a Câmara representações das comunidades, município de 

Belo Horizonte, Secretaria de Educação, Secretaria de Direitos Humanos, Casa 

Civil, Secretaria de Transportes, Secretaria de Educação de Santa Luzia (na 

pessoa do Sr. Ermelindo); sugere que as lideranças pontuem todas as 

demandas a serem tratadas na Câmara Técnica e encaminhem à Mesa de 

Diálogo, solicita que seja feito um mapa da comunidade delimitando as 

ocupações e especificando a localização das escolas citadas, para uma melhor 

visualização das demandas. Charlene, liderança e moradora da Ocupação Rosa 

Leão, informa que a área já foi georeferenciada e que tal material está com a Cohab, 

que fez o trabalho, e se prontifica em trazer para as câmaras a listagem das 

demandas de cada ocupação e o mapa da região. Fica agendada reunião de 

Câmara Técnica para o dia 01/10. Sem mais a ser discutido, encerra-se a reunião. 

 

 

 

 

 

 

 


