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I-RELATÓRIO

o presente processo refere-se à solicitação de validação para novas regras impostas

pelo Conselho de Escola da EM Juliana Dedini Ometto, com CNPJ n° 11. 405.786/0001-43,

com sede à Rua Manoel Ocanã, n° 81, no Bairro Santa Fé, neste Município, que por meio de

sua Presidente Sra. Claudinéia Aparecida Femandes, remete ao CME a análise e apoio da

Comissão de Educação Básica sobre a destinação das vagas em período integral, com

preferencia às mães trabalhadoras.

Após a análise da documentação apresentada foi concluída pelos membros do CME,

que a Escola solicite semestralmente aos pais de alunos matriculados, no período integral, um

comprovante de trabalho, carteira profissional ou declaração de trabalho a qual deverá ser

~egistrada em cartório. A escola deverá solicitar ao Conselho de Escola a verificação da

veracidade dos documentos apresentados, ou mesmo, na constatação da atividade de trabalho

da mãe ou responsável legal, visto que o Conselho de Escola possui base legal o que o torna

soberano para tomar decisões no que se refere ao âmbito escolar, desde que esteja em

consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, bem como os critérios

orientadores do processo oficial de classificação dos inscritos.

Ainda como orientação cabe lembrar que a criança que já está sendo atendida em

período integral, ,quando a mãe ou responsável legal deixa de trabalhar, voluntariamente ou

involuntariamente, a mãe deverá ser convocada para uma reunião do Conselho de Escola onde

será estipulado um prazo para que a mesma retome a uma atividade remunerada,

comprovadamente, ficando ao Conselho de Escola a incumbência de verificar a veracidade,
das informações apresentadas, podendo o prazo ser prorrogado ou não pelo Conselho de
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Escola e, somente após o parecer final é que o Conselho de Escola poderá deferir a

permanência ou troca de período pela direção. Quando da rematrícula da criança deverá ser

observado as condições que constam nas normas contidas nos critérios de classificação que

são enviadas pela Secretaria Municipal de Educação.

11- VOTO DO RELA TOR

Diante do exposto, os votos favoráveis pelos Conselheiros e Membros da Comissão de

Educação Básica foram favoráveis à validação do processo enviado pelo Conselho de Escola

da Escola Municipal Juliana Dedini Ometto, o qual recebe orientações quanto ao

procedimento a ser realizado.

111- DECISÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

o Conselho Municipal de Educação, por meio da Comissão de Educação Básica,

aprova por unanimidade o voto do Relator.
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