
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO 

DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA O BIÊNIO DE 2022/2024 

 

 

A Secretaria Municipal da Educação, em cumprimento aos dispositivos legais da Lei 

Orgânica Municipal e em conformidade a Lei Municipal nº 192 de 24 de outubro de 2014, alterada 

pela Lei nº 196, de 17 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Criação, Organização e 

Funcionamento do Conselho Municipal da Educação, neste ato representado pela Secretaria 

Municipal da Educação, CONVOCA, por meio do presente edital, a comunidade local para a 

Assembleia Geral de eleição do Conselho Municipal da Educação (CME), para o mandato de dois 

anos, 2022/2024, a realizar-se na Sede da Secretaria da Educação, situada a Rua Cirilo José 

Soares, S/n- Centro, nesta cidade de NOVA SANTA RITA, no dia 15 de agosto do corrente ano, 

conforme cronograma em anexo, atendendo aos protocolos sanitários em razão da pandemia do 

Coronavírus/ Sars-Cov2. 

Art. 1º - Em consonância com o dispõe a Lei Municipal 192/2014, o processo eletivo, a 

realizar-se na data supra, destina-se à escolha dos representantes da comunidade, 

sendo um membro titular e seu respectivo suplente, formado pelos segmentos abaixo 

descrito. 

I – 2 (dois) representantes do Magistério Público Municipal indicado pelo Poder 

Executivo, sendo um com experiência de no mínimo 03 anos de uni docência e um com 

experiência em supervisão ou orientação educacional com atuação na Secretaria 

Municipal de Educação; 

II – 1 (um) representante das instituições Particulares de Educação Infantil; 

III – 1 (um) representante do Conselho Tutelar; 

IV – 1 (um) representante dos pais de alunos das escolas públicas municipais nos 

Conselhos Escolares; 
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V – 1 (um) representante dos servidores públicos municipais indicado pelo Poder 

Executivo; 

VI – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

VII – 1 (um) representante do Magistério Público Estadual; 

VIII – 2 (dois) representantes do Magistério Público Municipal eleito pelos professores; 

IX – 1 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; 

X – 1 (um) representante das entidades culturais legalmente constituídas; 

XI – 1 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais; 

XII – 1 (um) representante da associação de moradores. 

§ 2º - Os candidatos cujas representações se dá por indicação do segmento deverão ter 

seus nomes indicados por estes, via ofício, até a data de 11 de agosto do corrente ano, 

direcionado à Secretaria da Educação, informando titular e suplente, nome completo, nº 

do RG e CPF, número de telefone, endereço residencial e endereço de e-mail.  

§ 3° - As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas. 

Art. 2º - Após indicação de que trata o § 2º, do art. 1º deste edital, será realizada 

assembleia geral no dia 15 de agosto de 2022 para eleição do Presidente, o Vice-

Presidente e o Secretário do Conselho Municipal da educação. 

Art. 3º - O mandato dos membros do CME será de dois anos. 

Art. 4º - A competência e demais disposições inerentes ao CME devem seguir as 

disposições da Lei Municipal 192/2014. 

Art. 5º - Eventuais omissões deste edital serão sanadas pela Secretaria Municipal de 

Educação de NOVA SANTA RITA. 

      Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, aos 05 dias do mês de agosto de 2022. 
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