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INTERESSADO: Conselho de Escola E.M. Juliana Oedini Ometto Bairro:
Santa Fé

ASSUNTO: Mudança de período Parcial para Integral e vice-versa durante o ano

letivo em curso.

COLEGIADO

CONSELHO
DESFAVORÁVEL

PARECER CME N°04/2014
PLENO26/08/2014

1- RELATÓRIO

1.1- HISTÓRICO: O CME recebeu do Conselho de Escola da Escola Municipal
Juliana Dedini Ometto, localizada à Rua Manoel Ocanã, 81 - Bairro Santa Fé, a
solicitação para aprovação da ação em que o referido conselho alterou as
Normas de classificação das crianças mudando-as, durante o ano letivo em
curso, do período Parcial para o Integral e vice-versa, já para o segundo
semestre de 2014, o que contraria a decisão anterior encaminhada pela SME,
Orientação para a Rede 04 e 09 de 2014 A decisão da SME por meio de
Normativas concretizou-se após consulta feita ao CME representado na
oportunidade por sua Presidente Sandra Helena Perina e membros do
Conselho e os vereadores Pedra Kawai, Presidente da Comissão de Educação
e Cultura, na Câmara e o Vereador Paulo Campos, relator da Comissão ,em
25/08/13 .

1.2- APRECIAÇÃO: De posse do pedido, o CME ouviu na Reunião Ordinária
do CME em 14/08/14 a diretora da escola Sta. Valéria Ramalhão a qual esteve
representando a presidente dQ Conselho Sra. Lucimara Valentina Valencio
Ferezini que esteve impossibilitada em comparecer para esclarecer o motivo
que levou a tomada de decisão quanto a alterar os períodos Integral/Parcial
durante o ano em curso, o que contraria as orientações da SME enquanto
Rede/ Sistema de Ensino. Em reunião do Conselho Pleno em que todos
tiveram oportunidade em solicitar esclarecimentos para a representante do
Conselho de Escola, diretora Valéria, chegou-se a conclusão de que as três
instâncias envolvidas deveriam estar presente para que a votação em que o
Parecer pudesse ser emitido. Sendo assim, foi agendada uma reunião
Extraordinária do CME para o dia 26/08/14 com a presença da Secretária de
Educação Pro'F Angela Maria Cassavia Jorge Corrêa e o Presidente da
Comissão de Educação da Câmara de Vereadores Sr. Pedro Kawai e
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supervisora da escola, Aline Ambrosano. Com a presença de todos os
membros do Conselho de Educação o documento foi lido pela Presidente e os
presentes puderam esclarecer dúvidas, ouvir a Secretária Angela e o Vereador
Pedro Kawai. Apresentadas as justificativas decorrentes da necessidade da
existência de Normas diante de um Sistema de Ensino e que as três instâncias
máximas em Educação no município estiveram presentes quando da resolução
tomada em 2013.

CONCLUSÃO: Em vista dos esclarecimentos apresentados e devidamente
justificados pelos representantes da SME, Comissão de Educação da Câmara
de Vereadores e CME ; pelo comprometimento desse colegiado em colaborar
com o processo em curso em que estabelece Normas e Critérios para a
obtenção de vagas em período integral ou parcial e que o resultado das
análises da condição de trabalho das mães, bem como o sócio-econômico
terão validade para o próximo ano letivo; nós do Conselho Municipal de
Educação emitimos PARECER DESFAVORÁVEL à ALTERAÇÃO DAS
VAGAS INTEGRAIS POR PARCIAIS NA E.M. JULlANA DEDINI OMETTO 
SANTA FÉ.

Piracicaba, 1° de setembro de 2014.

Marilice Trentini de Oliveira
Comissão de Educação

Sandra Helena Perina
Presidente
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