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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2017 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIÊNIO 

2017/2019 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Catalão, por meio de seu Secretário Municipal de 

Educação Leonardo Pereira Santa Cecília, retifica algumas informações do edital 001/2017 

para eleição dos membros do conselho municipal de educação – biênio 2017/2019:  

Altera os itens abaixo ficando com as seguintes redações:  

 4.3 – As entidades da Rede Particular de Ensino, interessadas no processo, 

encaminharão, via ofício juntamente com termo de anuência (anexo I) e declaração 

de vínculo de que os mesmos são lotados na referida rede; no prazo fixado neste 

edital, os nomes dos seus representantes para concorrer ao pleito da Assembléia de 

Eleição. 

 5.1 – para escolha dos representantes dos professores, poderão votar e ser 

votados todos indicados por cada unidade escolar, pertencente ao quadro 

permanente, da rede municipal de ensino. 

 6.1 – A assembléia de escolha dos representantes será realizada no dia 11 de 

setembro de 2017 (segunda-feira), às 08:00 horas, em primeira convocação, com 

representantes de todos os segmentos a serem eleitos e, em segunda convocação, 

com qualquer número de representantes, na mesma data, às 08:00 horas, na sede 

da SME-Catalão, localizado à Rua Abdon Leite, nº 36 – Lot. Boa Sorte, neste 

município. 

 11.1 – A solicitação de impugnação a qualquer das normas contidas neste 

Regulamento deverá ser dirigida, até às 17:00 horas do dia 17 de agosto de 2017, à 

comissão Eleitoral, registrado em Protocolo, por escrito, com justificativa e 

devidamente assinada. 

 12.1 – Os representantes indicados e eleitos terão mandato de 02 (dois) anos, de 

29/09/2017 a 28/09/2019. 
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13– Dos Prazos 

DATA EVENTO 

01/08/2017 Divulgação do edital 

04/09/2017 Encerramento do prazo para informar à Secretaria Municipal de 

Educação sobre a indicação de representantes 

04/09/2017 Encerramento do prazo para informar à comissão eleitoral, sobre os 

concorrentes para eleição na assembleia. 

04/09/2017 Encerramento do prazo para realização de inscrição pelos Diretores 

das Unidades Escolares junto à comissão eleitoral. 

11/09/2017 Homologação das inscrições dos candidatos. 

11/09/2017 Divulgação da lista dos votantes para eleição. 

14/09/2017 Assembleia de eleição (SME- Catalão) 

18/09/2017 Divulgação do resultado de eleição 

21/09/2017 Informação ao poder Executivo dos novos membros do CME, para 

respectiva nomeação. 

22/09/2017 Informação à Câmara Municipal dos novos membros do CME, para 

devida aprovação, conforme § 2º, DO Art.95 da lei municipal 845 de 

05/04/1990. 

28/09/2017 Posse dos novos conselheiros e eleição do Presidente, Vice-

Presidente e Secretário do CME 

 

Catalão-GO aos, 15 de agosto de 2017. 

 

Leonardo Pereira Santa Cecília 
Secretário Municipal de Educação 

 


