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ESTADO DO MARANHÄO
Mtlt.rtcÍpto DE PAÇo Do LUMIAR
CONSELHO MI]NICIPAL DE EDUCAÇAO

RESoLUÇÃo No

160

DE 18 DE DEZEMBRo DE 2019'
realização da Assembleia Geral para a eleição
de
dos novos membros do Conselho Municipal de Educação

Dispöe sobre

a

Paço do Lumiar -MA.

Estado
no

DO LUMIAR'
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAÇO
conferidas pela Lei
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que thes são

486 de2013 e pelo Regimento Interno do CME'
RESOLVE:
membros do
10- Convocar a Assembleia Geral para a eleição dos novos
2020-2022' que
Municipal de Educação de Paço do Lumiar-MA para o biênio

Art.
conselho

horas, no Auditório do IESF'
serârealizada no dia 15 de fevereiro de 2020,ás 14:00
Educação a nomear,
2o AutoÅzar a presidência do Conselho Municipal de

Art.

-

Eleitoral que conduzirá o
mediante Portaria, os membros que irão compor a Comissão
Escrutinador'
processo de eleição, nas funções de Presidente, Secretário e
dos
Art. 3o - A Assembleia Geral deverá respeitar todas as normas para escolha
Assembleia Geral para a
novos conselheiros de acordo com o Edital de convocação de
Educação de Paço do Lumiar para
escolha dos novos membros do Conselho Municipal de
o biênio 202012022.

Art.

40 -

A presente portaria entra em vigor na

data de sua publicação, retroagindo

as disposições em contrário'
os seus efeitos adatade sua assinatura, revogadas todas

pÊ-sB crÊNcIA. PUBLIQUE-sE' cUMPRA-sE'

LUMIAR'
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO
AOS 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Moura Diniz
Presidente em exercício

Maria Odenira Cal
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ESTADO DO MARANH,Ã.O
MLTNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONSELHO MLTNICIPAL DE EDUCAçaO
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Aroso Cassas

Carmen
Conselheira

Conselheira

Loiola

Conselho Municipal de Educação de Faço do Lumiar
Rua 39, Quadra 141, casaO7 - Conjunto Maiobão/ Paço do Lumiar-MA
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ESTADO DO MARANHAO
MI.INICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONSELHO MLTNICIPAL DE EDUCAÇAO

PORTARTA No 04, DE 18 DE DEZEMBRO 2019.
Nomeia os membros representantes para comporem a Comissão
Eleitoral da Assembleiá Geral para Eleição dos Novos membros
do Conselho Municipal de Educação de Paço do Lumiar-Ma e
dá outras providências.

A

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UB

pAÇo Do LUMIAR, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes

Lei n' 48612013, pelo Regimento Interno do CME e com fulcro na
Resolução N'1 6/ 20 1 9-CME'
são tonferidas pela

RESOLVE:

NOMEAR, conforme abaixo relacionados para comporem a Comissão
dos novos
Eleitoral responsável pela realizaçáo da Assembleia Geral para eleição
membros do Conselho Municipal de Educação'
I Marinalva Alexandrino Loiola, CPF: 825.166.853-00, na qualidade de

Art.

10-

-

Presidente da Comissão Eleitoral;

II

-

Ivana Bezerrc da Silva de Sousa, CPF:269.643923-00 na qualidade

de

Secretária da Comissão Eleitoral;
de
Thalles Polly cruz Rodrigues, cPF: 044.309.343-12 na qualidade
Escrutinador da Comissão Eleitoral.

III -

novos membros
Art.Zo - Após arealizaçäoda Assembleia Geral para eleição dos
do Conselho Municipal de Educação, a Comissão Eleitoral estarâ automaticamente
dissolvida.
de
Art. 30 - A Comissão Eleitoral e o Conselho Pleno deste Conselho Municipal
novos
dos
para
eleição
Geral
Educação baixarão o Edital de convocação da Assembleia
publicidade'
ampla
da
princípio
ao
e
membros, atendendo aos ditames da lei

ART. 4 o - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação'

todas as disposições em
retroagindo os seus efeiios a data-de sua assinatura,revogadas
contrário.

nÊ,-sn cIÊNCIA. PUBLIQUE-sE' cUMPRA-sE'
LUMIAR' AOS
CONSELTIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO
DE DEZEMBRO DE 2019.

Maria
Presidente em exercício do Conselho

M

18

Moura Diniz
pal de Educação de Paço do Lumiar

Conselho Municipal de Educação de Paço do Lumiar
do Lumiar-MA
Rua 39, Quadra 741, casaô7 - Conjunto Maiobão/ Paço
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ESTADO DO MARANHÄO
MLINICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONSELHO MLTNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBT,ÉTN GERAL PARA A
ELErÇÃO Dg NOvOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EúucAÇÃo DE PAÇo Do LUMIAR - BIÊNro 2;020-202z

o

conselho Municipal de Educação de Paço do Lumiar

- MA, órgão

autônomo, permanente, de natureza colegiada, instituído pela Lei municipal

N"

486, de

03 de abril de 2013,neste ato representado pela Comissão Eleitoral designada através da
Portaria no 0412019, CONVOCA, por meio do presente edital, toda a comunidade escolar

paraaAssembleia Geral, que será realizada no dia 15 de fevereiro de2020o a partir

das 13:00 horas até as 17:00 horaso no auditório Honorina Carneiro (IESF),
localizado à Av. 14, No 18, Maiobão, Paço do Lumiar, p*a a eleição dos novos
membros deste Conselho para o mandato do biênio 202012022.
Destaca-se que

o Conselho Municipal de Educação de Pago do Lumiar, em

reunião plenaria, deliberou por realização desta assembleia geral, em conformidade com
a Resolução

n' l6l20l9-CME,

de 18 de dezembro de20I9.

l.DA ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MI-TNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO
1.1

- Em consonância

com o disposto no art.4o , da Lei Municipal n" 48612013 e artigo 3o

do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Paço do Lumiar,

o

processo eletivo, arealizar-se na datasupracitada, destina-se à escolha dos representantes

da sociedade civil que integrarão

o

Conselho Municipal de Educação através dos

seguintes segmentos:

.

01 (um) representante dos professores municipais, eleito pelos seus pares ou
indicado pelo órgão representativo de classe;

o

01 (um) representante de pais com escolaridade que conesponda, no mínimo, ao
ensino médio, integrante do Colegiado Escolar ou da Diretoria daCaixaEscolar,

eleito por seus pares Para este fim;

.

01 (um) representante dos funcionarios técnicos-administrativos das

escolas

públicas municipais, eleito pelos seus pares;

.

01 (um) representante dos diretores das escolas municipais, eleito pelos

seus

pares.
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Conselho Municipal de Educação de Paço do Lumiar
Rua 39, Quadra l4l, casaO7 - Conjunto Maiobão/ Paço do Lumiar-MA
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ESTADO DO MARANHAO
H¿t-rNIcÍpto DE PAÇo Do LUMIAR
coNSELHo l¿uNIcÍPAL DE EouceçÄo
1.2

oriundos do
Os demais membros pafa compor o Conselho Municipal de Educação,

-

Poder Público, serão indicados nos seguintes termos:

o

0l

(um) representante indicado pelo Poder Legislativo, independente de possuir

mandato eletivo;

o 01 (um) representante indicado da Secretaria Municipal de Educação;
o 0l (um) representante indicado pelo Poder Executivo com formação jurídica e
registro no respectivo órgão de classe'

pelos
Cada conselheiro Titular terët o seu respectivo suplente, eleitos

-

1.3

seus

segmentos corresPondentes.
1.4

segmento no
Arecondução dos Conselheiros deverá ser ratificada pelo respectivo

-

processo de eleição ora convocado.

1.5

Nos termos do artigo 6o, do Regimento Interno do conselho Municipal

-

de

para a ratificação
Educagão, cada segmento poderá realizarpreviamente suas assembleias

Titulares e
da recondução dos seus Conselheiros ou a escolha de novos Conselheiros
Suplentes.
1.5.1

- Os órgãos de representagão

de classe poderão realízar assembleias para escolha

devendo os membros
dos membros a comporem o conselho Municipal de Educação,
convocada'
titular e suplente escolhidos serem aprovados na Assembleia Geral ora

Os sindicatos de representação dos segmentos, com assento no Conselho
Geral
Municipal de Educação, terão legitimidade para participarem da Assembleia
1..5.2

-

mediante

a

apresentação dos documentos de constituição da entidade

e do

seu

representante legal.

As associações, uniões e demais entidades de representação dos segmentos
Municipal de
também poderão eleger seus membros para integrarem o Conselho
1.5.3

-

Geral ora convocada'
Educação, os quais serão submetidos a aprovaçáo da Assembleia
1.6

-

Ïequerer inscrição
Os órgãos e entidades de representação dos segmentos deverão
na sede do conselho Municipal de Educação, no período de

junto à comissão Eleitoral,

ás 13h00, encaminhando
03 de fevereiro de2020 a 07 de fevereiro de2020odas th00
dos seus representantes
cópias e apresentação de originais de suas assembleias de eleição
dos documentos
para comporem o Conselho Municipal de Educação, cópias e originais

do segmento
aptos a comprovarem a legitimidade enquanto representantes
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Lumiar-MA
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ESTADO DO MARANHÄO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONSELHO MLINICIPAL DE EDUCAÇAO
sendo imprescindíveis o Estatuto'
originais dos documentos de constituição da entidade,
documentos pessoais do representante legal
a Ata de Fundação, o cNPJ da entidade e os
da entidade.

1.7 -Paruque os membros dos segmentos

se

tornem aptos a obter credenciamento para

comprobatórias:
votar, é necessário que disponham das seguintes documentações
o Professores municipais: contracheque que especifique a função;
o Diretores/gestores municipais: contracheque que especifique a função ou
Portaria;

o

públicas municipais:
Funcionários técnico-administrativos das escolas
contracheque que especifique a função;

o

ou declaração da escola que
Pais de alunos: comprovante de matrícula do aluno
ateste a matrícula do aluno'

1.8

cada pedido de inscrição'
- A Comissão Eleitoral analisarâ e decidirá sobre

e

no mural do Conselho Municipal de
divulgará o resultado dia 10 de fevereiro de2020,
Educação e no

Diário ofrcial do Município de Paço do Lumiar, cabendo

dessa decisão'

no mural do conselho Municipal
recurso no dia 11 de fevereiro de 2020,sendo divulgado

deEducaçãoenoDiáriooficialdoMunicípiodePaçodoLumiar.
1.9

_CRONOGRAMA
Período

Atividade
Mobilizaçäo nas escolas

06 de janeiro à07 de fevereiro de2020

Período de inscrições

03 a07 de fevereiro de2020
10 de fevereiro de 2020

Resultado das inscrições deferidas

11 de fevereiro de 2 020

Período de recursos

13 de fevereiro de 2020

Resultados dos recursos

úr,rt6

Lumiar
Conselho Municipal de Educação de Paço do
do Lumiar- MA
Paço
I4l, casaôZ Conjunto Maiobão/

Rua 39, Quadra

-

T

ESTADO DO MARANHAO
MTINICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONSELHO MI-INICiPAL DE EDUCAÇÄO

2_D}CRONOGRAMADAASSEMBLEIAGERALDEELEIÇAODoCME
13h00 ás 14h00

-

Credenciamento;

Solenidade de abertura;

14h00

-

14h30

- Leitura do Edital de Convoc açáo daAssembleia

Geral para eleição dos novos

membros do Conselho Municipal de Educação;
de Educação de Paço do
14h45- Apresentação das ações do conselho Municipal

Lumiar;

15h15

-

intermediação dos membros
Assembleias dos segmentos presentes com

designados pelo Conselho Municipal de Educação;
16h00

- Plenaria -

o resultado de suas
Apresentação do Relator de cada segmento sobre

respectivas assembleias;
16h30

- Apresentação dos novos membros do Conselho

Municipal de Educação de Paço

do Lumiar;
17h00

- Encerramento

- DISPOSIÇÕES FrNArs
de Educação
3.1 - A Presidência do Conselho Municipal

3

encaminharâ cópia do presente

junto aos segmentos pafa a tealizaçáo de
Edital para as escolas efetuarem a divulgação
janeiro de 2020 a 07 de fevereiro de
respectivas assembleias no período de 06 de
suas

2020.
3.2

-

dos membros do conselho Municipal
As decisões da Assembleia Geral para elei9ão

deEducaçãodePaçodoLumiarserãomediantelevantamentodecrachásqueserão
entregues a cadacredenciado pela mesa receptora'

terão direito a
dos segmentos devidamente credenciados
os devidamente inscritos no período
voto e para conco rret avaga do segmento somente

3.3

- Todos os representantes

de 03 à 07de fevereiro de 2020'
3.4

¿""e"¿z

-No

ganhará o mais idoso'
caso de empate entre os concorrentes'
do Lumiar
Conselho Municipal de Educação de Paço
do Lumiar-MA
Paço
Al, caiÃ01- Conjuntó Maiobão/

Rua 39, Quadra
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ESTADO DO MARANHÄ.O
MLTNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONSELHO MLTNICIPAL DE EDUCAÇAO
3.5

- Cada segmento volarâ em um único nome para membro titular, sendo suplente o

segundo colocado.
3.6

-

Após redigida a Alada Assembleia Geral para eleição dos Membros do Conselho

Municipal de Educação de Paço do Lumiar

e

decididos os eventuais recursos, a Comissão

Eleitoral deverá encaminhar a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Paço do
Lumiar a solicitação de nomeação e posse dos conselheiros eleitos, titulares e suplentes
dos segmentos aqui definidos.

3.7

- A programaçáo

acima apresentada poderá sofrer alterações em decorrência da

dinâmica dos trabalhos.
Os casos omissos no presente Edital serão analisados pela Comissão Eleitoral.

3.8

-

3.9

- A composição

do Conselho eleito exercerá o mandato no biênio 2020-2022, nos

termos do artigo 5o, do Regimento Interno do CME e do artigo

4

da Lei Municipal

n"48612013.
3.10

-

A publicação da nova composição do Conselho Municipal de Educação para

o

mandato 2020-2022 será por meio de ato administrativo a ser publicado no Diário oficial
do Município de Paço do Lumiar.
3.11

-Todas

as

informações pertinentes ao EDITAL do Conselho Municipal de Educação

estarão disponíveis

no site da Prefeitura de Paço do Lumiar, no Diário Oficial

Município de Paço do Lumiar e na sede do Conselho Municipal de Educação.

Paço do Lumiar, 18 de dezembro de 2019.

va Alexandrino Loiola
Presidente da Comissão Eleitoral

Ivana Bezerrada Silva de Sousa
Eleitoral
Secretária da

Eleitoral
Conselho
Rua 39, Quadra l4l, casa

Educação de Paço do Lumiar
Maiobão/ Paço do Lumiar-MA

do

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE NOVOS DO MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO LUMIAR – BIÊNIO
2020/2022.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Instituição de Ensino: ____________________________________________________

Nome do Gestor: ________________________________________________________

Nome do Pai/Mãe - Responsável: ___________________________________________

Nome do Professor: ______________________________________________________

Nome Funcionários Técnicos - Administrativos:
______________________________________________________________________

Paço do Lumiar/Ma, ___ de ________________ de 2020.
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