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ATA Nº 66/2018 DA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DA MESA DE DIÁLOGO E 

NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E 

OUTROS GRUPOS ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E 

FUNDIÁRIOS 

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2018, na Ocupação Vitória (Ocupação 

Izidora), em Belo Horizonte/MG, realiza-se reunião de Câmara Técnica 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 é realizada uma rodada de apresentações, com os participantes 

conforme lista de presença anexa, em seguida Charlene, liderança e moradora da 

Ocupação Rosa Leão, agradece a presença de todos e pontua que a Ocupação 

Vitória é a maior, mais distante e mais carente das ocupações que formam a 

Ocupação Izidora, dessa maneira salienta sobre as dificuldades de chegar às 

escolas, principalmente nas épocas de chuva. Lucas, representante da Secretaria de 

Estado de Educação, contextualiza o motivo dessa reunião, que foi encaminhamento 

da última reunião da Mesa de Diálogo, no dia onze de setembro, na Cidade 

Administrativa; salienta que o tema específico da reunião é a educação e a 

necessidade de encaminhar possíveis soluções em relação ao atendimento e 

encaminhamento de estudantes da rede municipal para a estadual, verificação da 

possibilidade de criação de escola na comunidade ou extensão de segundo 

endereço e respostas das demandas apresentadas na reunião anterior, 

compromisso da Secretaria de Educação em estar atuando para garantir os direitos 

dos estudantes da Ocupação Izidora; pontua que a ideia da reunião de hoje é 

conhecer a realidade da ocupação e tirar medidas de curto e médio prazo para 

solução das demandas já apresentadas; lê a Ata da Reunião do dia onze de 

setembro, da Mesa De Diálogo; em relação à questão dos ônibus escolares doados 

pelo Estado aos municípios, esclarece que não houve doação aos municípios de 

Belo Horizonte e Santa Luzia, uma vez que não existe transporte rural nos 

municípios e as doações são para esse fim específico, sugere que seja analisado 

dentro da proposta já feita pelo prefeito de Belo Horizonte a possibilidade de 

resolução da questão, uma vez ser de responsabilidade do município o transporte 

escolar. Monica, moradora da Ocupação Vitória, e outras moradoras da ocupação 

relatam toda a dificuldade de chegar à escola, que a caminhada é de mais ou menos 

uma hora e vinte/uma hora e meia, que não tem transporte escolar e que o 

transporte público é caro para pagar todo dia; relatam que muitas vezes nem 

conseguem vagas nas escolas por morarem na ocupação. Charlene esclarece que o 

problema em relação à educação é igual em todas as ocupações (Rosa Leão, 

Esperança, Vitória e Helena Greco), bem como no bairro Zilah Spósito. Paula, 

liderança e moradora da Ocupação Vitória, reafirma o que já foi dito por todas as 

moradoras da ocupação, que a dificuldade é sempre a mesma, a distância, 

dificuldade para chegar às escolas e conseguir vagas para os estudantes moradores 

das ocupações. Andreia, representante da Secretaria Municipal de Educação de 

Belo Horizonte, confirma que o Estado não doou aos municípios ônibus escolares e 
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para resolução do problema seria necessário fazer um levantamento de demanda 

para ver a possibilidade de transporte; salienta que a escola municipal Daniel de 

Alvarenga não comporta a demanda da Ocupação Izidora, que não há mais vagas; 

propõe verificar a jurisdição (divisão de ruas e mapeamento) para encaminhar os 

alunos para escolas mais perto da ocupação; esclarece que não há vagas na escola 

Daniel de Alvarenga, mas que nenhum aluno foi recusado; se disponibiliza para 

diálogo em relação ao transporte dos alunos, que o fundamental é pensar junto, 

encontrar solução para a questão e fazer o atendimento. Clélia, Secretaria de 

Estado de Educação, sugere que se faça um cadastro dos alunos (matriculados ou 

não) da comunidade, possível a disponibilização de lugar para que funcionários das 

secretarias de educação estadual e municipal pudessem realizar o trabalho, após o 

levantamento da demanda tem que haver conversa com a prefeitura para mediar a 

questão do transporte, enfatiza que não importa de quem seja a responsabilidade do 

transporte dos estudantes, que a questão tem que ser resolvida. Andreia, explica 

que a partir do levantamento da demanda de alunos por transporte, a prefeitura 

pode fazer a contratação dos ônibus escolares. Lucas salienta que no plano de 

atendimento e no Censo escolar é possível fazer o levantamento básico da 

demanda, por isso a importância das lideranças participarem desse levantamento 

para apresentarem casos que não chegaram ao Estado, tem que haver um trabalho 

conjunto lideranças/município/estado para abranger todos os casos. Fernando, 

representante da Prefeitura de Santa Luzia, informa que essa é a primeira reunião 

que participa e sobre a mudança da gestão de administração do município; pontua 

que está sendo feito levantamento junto ao Censo e à equipe da regional 

metropolitana ‘C’ para atender a demanda de todo o município; explica que o 

transporte escolar do município de Santa Luzia é terceirizado ou de zona rural (parte 

alta do município); salienta que é necessário o apoio de Estado para resolver a 

demanda de transporte, cedendo os ônibus; em relação às vagas nas escolas 

municipais, relata que houve instalação de módulos educacionais, que são os 

contêineres, para atender a demanda da ocupação. Charlene questiona que se com 

o levantamento de alunos já existente não seria possível iniciar o processo de 

contratação de ônibus escolares. Lucas esclarece que o levantamento serve para 

dar inicio ao processo, que é um levantamento parcial, que não abrange toda a 

Ocupação Izidora, mas que será completado; afirma que a prefeitura tem que dizer 

se com esse levantamento parcial é possível começar o processo de contratação. 

Grasiela, representante da Secretaria de Estado de Educação, esclarece que o 

levantamento foi feito apenas da Ocupação Rosa Leão, mas que os dados escolares 

referentes às outras ocupações já estão sendo levantados, o trabalho será feito para 

todas as ocupações. Igor, representante da Secretaria de Estado de Educação, 

esclarece que os dados são referentes aos alunos regularmente matriculados nas 

escolas estaduais e municipais; salienta a necessidade de saber a demanda real de 

estudantes para se avançar nas conversas; pontua a importância de construir uma 

forma de mapear os estudantes que estão fora das escolas, que são invisíveis ao 

poder público, em relação aos matriculados é possível construir uma rota para 

resolução do problema. Wagner, representante da Secretaria de Estado de 

Educação, pontua que talvez seja possível utilizar o cadastro do PSF – Programa de 
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Saúde da Família como base para o cadastramento escolar. Eunice, representante 

da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação e Cidadania – SEDPAC, 

manifesta no sentido de encaminhar as questões abordadas, que sejam feitos os 

cadastros nas escolas próximas à ocupação, os estudantes se dirigiriam às escolas, 

forma mais rápida e eficaz para o levantamento dos alunos e, com base nesse 

levantamento começaria a resolver o problema do transporte. Charlene pontua que a 

maior emergência é resolver o problema de transporte dos alunos já matriculados. 

Andreia salienta a possibilidade de pensar alternativas, como trazer a escola para a 

comunidade, implantação da extensão do segundo endereço das escolas, dai a 

necessidade de levantamento de alunos matriculados e não matriculados. Clélia, 

explica a necessidade de atualizar os endereços dos alunos nas escolas para 

aparecerem nos levantamentos feitos pelo Estado, salienta que é dever dos 

municípios e do estado resolver os problemas de educação, que nenhuma diretora 

de escola tem o direito de recusar matricula de alunos, que as escolas são publicas 

e que têm que ser apurado os casos e as diretoras advertidas. Marcelo, 

representante da prefeitura de Belo Horizonte, salienta que o cadastro garante que 

seja criada uma estratégia para solução das demandas, distribuição das tarefas nos 

setores responsáveis. Wagner considera válida a utilização das estruturas já 

existentes para a realização do cadastramento. Lucas considera que tem que 

resolver com urgência o transporte dos alunos que estão matriculados nas escolas 

e, também garantir que os alunos que não estão matriculados sejam incluídos no 

plano de atendimento para serem atendidos em 2019; sugere que as escolas sejam 

o ponto sede para fazer o cadastro dos alunos e que as lideranças mobilizem a 

comunidade para ir até às escolas para o cadastro, bem como as escolas estejam 

alinhadas para recebimento desses alunos, salienta a importância de que os alunos 

matriculados e não matriculados sejam cadastrados para resolver o problema de 

transporte e os encaminhamentos do plano de atendimento para 2019. Clélia 

reafirma que seja feito o cadastro nas escolas e que seja montada agenda 

municípios/estado para discutir as demandas e soluções do transporte escolar. Igor 

pontua que a melhor forma de resolver o problema imediato de transporte é que 

cada diretor de escola faça o cadastro dos alunos matriculados moradores das 

ocupações. Thais, advogada do Coletivo Margarida Alves, salienta que não acha 

interessante que se faça nas escolas o cadastramento dos alunos não matriculados 

nas escolas, por não ser simples o deslocamento dos estudantes ate as escolas e 

que o cadastro ficaria defasado, sendo mais efetivo outro formato de cadastro. 

Charlene pontua ser mais eficiente o cadastramento no próprio território e que seja 

marcada uma reunião para apresentar as ideias para o processo de cadastro. 

Grasiele explica que o cadastro tem que ser feito da forma mais célere possível, 

uma vez que o prazo para apresentação de novas turmas para 2019 acaba em 

setembro e seria aberta uma exceção neste caso. Fica encaminhado que será 

feito pelos municípios e pelo estado o levantamento dos alunos matriculados 

nas escolas; cadastramento amplo dos alunos matriculados, para transporte e 

não matriculados, que serão encaminhados no plano de atendimento de 2019, 

disponibilização de estagiário para fazer o cadastramento dentro da 

comunidade, dia 25/09 (terça-feira), horário/local/formulário único e mais 
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detalhes serão repassados pela Andréia; retorno do levantamento feito pelos 

municípios/estado e cadastro, bem como dos outros pontos encaminhados na 

reunião do dia onze de setembro serão apresentados na reunião da Mesa de 

Diálogo no dia 01/10/2018; os encaminhamentos de reuniões internas também 

serão apresentados na reunião do dia 01/10/2018. Sem mais a ser discutido, 

encerra-se a reunião. 


