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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIÊNIO 2017/2019 

EDITAL Nº 001/2017  

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

Educação Leonardo Pereira Santa Cecília, torna público o Processo de Escolha dos 

Representantes para Composição do Conselho Municipal de Educação do Município de 

Catalão – CME, nos termos do artigo 97, da Lei Orgânica do Município. 

 

1 – Composição do CME: 

1.1 – Conselho Municipal de Educação do Município de Catalão é constituído por 07 (sete) 

membros titulares e respectivos suplentes, representantes dos seguintes segmentos: 

1.1.1 – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

1.1.2 – 01 (um) representante do Poder Executivo; 

1.1.3 – 01(um) representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais; 

1.1.4 – 01 (um) representante da Rede Particular de Educação; 

1.1.5 – 01 (um) representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais; 

1.1.6 – 01 (um) representante dos Servidores Técnico-administrativo das Escolas Públicas 

Municipais; 

1.1.7 – 01 (um) representante da Associação de Bairros; 

1.2 – Para cada membro titular haverá um suplente. 

 

2 – Membros indicados 

2.1 – São considerados membros indicados: 

2.1.1 – 01 (um) representante do Poder Executivo; 
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2.1.2 – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

2.1.3 – 01(um) representante da associação de Bairros. 

 

3 – Membros eleitos 

3.1 – Os membros indicados por seus pares, que deverão obrigatoriamente, ter residência e 

domicílio no município de Catalão, são os seguintes: 

3.1.1 – 01 (um) representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais; 

3.1.2 – 01 (um) representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais; 

3.1.3 – 01 (um) representante dos Servidores Técnico-administrativo das Escolas Públicas 

Municipais; 

3.1.4 – 01 (um) representante da Rede Particular de Educação. 

 

4 – Do processo de escolha dos representantes para a Assembleia de Eleição 

4.1 – Cada unidade escolar, da Rede Municipal de Educação de Catalão, deverá se 

organizar e apresentar 01 (um) representante, através de eleição por seus pares, com 

lavratura em ata, dos seguintes segmentos: 

4.1.1 – 01(um) representante dos professores da educação básica, do quadro efetivo, que 

não responda a notificações ou processos disciplinares e que não se encontre em estágio 

probatório, escolhido nas unidades escolares, pelo próprio segmento; 

4.1.1.1 – O professor somente poderá concorrer apenas por uma unidade escolar do 

município. 

4.1.2 - 01(um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas 

municipais, sendo servidor, que não responda a notificações ou processos disciplinares e 

que não se encontre em estágio probatório, escolhido nas unidades escolares, pelo próprio 

segmento; 

4.1.3 – Cada unidade escolar encaminhará à Comissão Eleitoral, os nomes dos 

representantes dos professores indicados, através de ofício e cópia da ata, juntamente com 

termo de anuência do candidato (anexo I) no prazo fixado neste edital. 
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4.2 – Os diretores das Unidades Escolares, que oferecem educação básica, da Rede 

Municipal de Ensino de Catalão/GO, interessados no processo, farão sua inscrição junto à 

Comissão eleitoral, e deverão levar o termo de anuência (anexo I) preenchido, para o pleito 

na Assembleia de Eleição, no prazo fixado neste edital. 

4.2.1 – Serão eleitos como titular e suplente os dois mais votados, respectivamente. 

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

via ofício juntamente com termo de anuência (anexo I) à Comissão Eleitoral, no prazo fixado 

neste edital, o nome do seu representante para concorrer ao pleito da Assembleia de 

Eleição. 

4.3.1 – Serão eleitos como titular e suplentes os dois mais votados, respectivamente. 

4.4 – Os representantes da Associação de Bairros – titular e suplente – serão selecionados 

pelo Conselho da Associações de Bairros de Catalão -CAMOC, e informado à Comissão 

Eleitoral, via ofício juntamente com termo de anuência (anexo I); no prazo fixado neste 

edital. 

4.5 – Os candidatos no ato da inscrição os seguintes documentos: 

1. Cópia da Identidade; 

2. Cópia do CPF; 

3. Cópia de comprovante de residência; 

4.6 Os segmentos Professor, técnico administrativo e Diretores deverão apresentar ainda 

declaração do órgão empregador que comprove sua idoneidade administrativa. 

 

5 - São eleitores: 

5.1 – para escolha dos representantes dos professores, todos os professores do quadro 

efetivo da rede municipal de ensino. 

5.2 – para escolha dos representantes dos servidores técnico-administrativos, todos os 

servidores técnico-administrativos, pertencentes ao quadro permanente, da rede municipal 

de ensino 
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5.3 – para escolha dos representantes dos diretores, todos os diretores, da rede municipal 

de ensino. 

5.4 - Cada eleitor terá direito a apenas um voto, e quando pertencer a mais de uma 

categoria de eleitores deverá optar por uma delas, para exercer seu direito ao voto. 

5.5 - A listagem de votantes será colocada à disposição dos interessados 03 (três) dias 

antes da data da votação. 

5.6 - No ato da inscrição, será fornecido a eles o comprovante de inscrição com a data e o 

horário em que foi realizada. 

5.7 - A Comissão Eleitoral Local homologará as inscrições dos candidatos, no prazo de 03 

(três) dias úteis, a contar do término do prazo de inscrição. 

5.8 – Será realizado sorteio, imediatamente após a homologação das inscrições, para definir 

a ordem de colocação dos nomes dos candidatos na cédula de votação. 

5.9 – A Comissão Eleitoral, estará instalada junto à sede da Secretaria Municipal de 

Educação, localizado à Rua Abdon Leite, nº 36, Loteamento Boa Sorte, nesta cidade de 

Catalão/GO, para recebimento de documentação relativa ao pleito, bem como para 

prestação de maiores esclarecimentos, sendo o seu horários de funcionamento, das 08:00 

às 11:00 e das 13:00 Às 17:00 horas. 

6 - DA VOTAÇÃO  

6.1 – A votação de escolha dos representantes do Conselho Municipal de Educação será 

realizada no dia 01 de setembro de 2017 (sexta-feira), de 08:00 hora às 15:00 horas, na 

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

município. 

6.2 – A votação será secreta, através de cédulas próprias, rubricadas por um dos membros 

da Comissão Eleitoral Local e serão depositadas em urnas específicas para cada segmento. 

6.3 – O eleitor deverá exercer seu direito ao voto. 

6.4 – Não será permitido voto por procuração ou em trânsito. 

6.5 – No ato da votação, o eleitor deverá apresentar documento que o identifique e assinar a 

lista nominal de votação. 
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6.6 – O eleitor deverá marcar com um “X” no quadrinho da linha com o nome do seu 

candidato. 

6.7 – As cédulas que contiverem rasuras ou escritos impertinentes de qualquer natureza não 

serão computadas e o voto será considerado nulo. 

6.8 – O eleitor que estiver na fila de votação no horário determinado para o seu 

encerramento receberá uma senha que lhe garantirá o exercício do direito de votar. 

6.9 – No caso em que houver dúvida sobre a legítima condição de eleitor de qualquer 

pessoa que compareça para votar seu voto será tomado em separado. 

6.10 – Será nomeada pela Comissão Eleitoral Local a mesa coletora de votos, composta por 

05 (cinco) membros. 

6.11 – Não poderá ser nomeado para a mesa coletora de votos membros dos seguimentos 

inscritas para concorrer à eleição. 

6.12 – Cada segmento poderá indicar um fiscal junto à mesa coletora de votos. 

6.13 – Encerrada a votação, será lavrada a ata e, se a apuração não for realizada 

imediatamente, as mesas coletoras de votos lacrarão as urnas, rubricando sobre o lacre, 

convidando os candidatos e fiscais presentes para também rubricarem, se o desejarem. 

7 - DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

7.1 – A apuração dos votos será pública e será iniciada, sempre que possível, logo após o 

encerramento dos trabalhos de votação. 

7.2 – Não sendo possível iniciar a apuração imediatamente após a votação, deverá ser 

marcado pela Comissão Eleitoral Local o horário para sua realização no dia seguinte ao da 

votação; e neste caso as urnas serão guardadas em local indicado pelo Presidente da 

Comissão Eleitoral Local e sob a sua responsabilidade. 

7.3 – A apuração será realizada, de preferência, pelos mesmos componentes das mesas 

coletoras de votos, em local indicado pela Comissão Eleitoral Local. 

7.4 – Cada seguimento poderá indicar um fiscal de apuração. 

7.5 – Encerrada a apuração, os votos serão recolocados nas urnas, que serão lacradas e 

rubricadas sobre o lacre, convidando-se sempre os candidatos e fiscais presentes para 

acompanhar todo o processo de apuração. 
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7.6 – Feita a totalização dos votos, serão publicados os resultados no prazo de até 02 (dois) 

dias úteis. 

7.7 – A Assembleia de Eleição será dirigida pela Comissão Eleitoral, designada pelo 

Secretário Municipal de Educação; 

8.0 – Serão considerados membros titulares os eleitos com maior número de votos, entre os 

candidatos, e suplentes os com maior número de votos em ordem decrescente, em cada 

segmento; 

8.1 – Em caso de empate na eleição, em cada segmento, serão aplicados os seguintes 

critérios de desempate: 

8.2 – O de maior idade; 

8.3  – Mais tempo de serviço no cargo, ou função, que representa; 

8.4  – Sorteio. 

8.5 – Os segmentos que não apresentam representantes na Assembleia de Eleição, serão 

indicados pelo Secretário Municipal de Educação. 

8.6 - Não havendo recurso, será proclamado o resultado. 

9 – DOS RECURSOS  

9.1 – Caberá recurso devidamente fundamentado à COMISSÃO ELEITORAL no prazo de 

02 (dois) dias úteis, contados da ocorrência do ato recorrido. 

9.2 – Os recursos serão julgados no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de sua 

apresentação. 

9.4 – O resultado final, no caso de impetrado recurso, será publicado no dia imediatamente 

posterior aos 02 (dois) dias previstos no artigo 9.2. 

10 – DA NOMEAÇÃO E DA POSSE 

10.1 – A nomeação dos membros eleitos será feita pelo chefe do poder executivo na 

primeira semana após a proclamação dos resultados. 

10.2 – A posse aos Conselheiros eleitos será dada pelo Chefe do poder executivo na 

primeira reunião do Conselho, após a nomeação dos eleitos. 
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11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

deverá ser dirigida, até às 17:00 horas do dia 03 de agosto de 2017, à comissão Eleitoral, 

registrado em Protocolo, por escrito, com justificativa e devidamente assinada. 

11.2  – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

12 – Do exercício do Mandato 

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

15/09/2017 a 14/09/2019. 

12.2 – O Conselho Municipal de Educação – CME realiza, semanalmente 01 (uma) Sessão 

Plenária e 02 (duas) Sessões de Câmara, sendo a função de conselheiro, considerara de 

relevante interesse social e remunerada. 

13 – Dos Prazos 

DATA EVENTO 

01/08/2017 Divulgação do edital 

24/08/2017 Encerramento do prazo para informar à Secretaria Municipal de 

Educação sobre a indicação de representantes 

24/08/2017 Encerramento do prazo para informar à comissão eleitoral, sobre os 

concorrentes para eleição na assembleia. 

24/08/2017 Encerramento do prazo para realização de inscrição pelos Diretores 

das Unidades Escolares junto à comissão eleitoral. 

29/08/2017 Homologação das inscrições dos candidatos. 

29/08/2017 Divulgação da lista dos votantes para eleição. 

01/09/2017 Assembleia de eleição (SME- Catalão) 

04/09/2017 Divulgação do resultado de eleição 

08/09/2017 Informação ao poder Executivo dos novos membros do CME, para 

respectiva nomeação. 
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11/09/2017 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. 

14/09/2017 Posse dos novos conselheiros e eleição do Presidente, Vice-

Presidente e Secretário do CME 

 

Catalão (GO) aos, 31 de julho de 2017. 

 
 

Leonardo Pereira Santa Cecília 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 
 

 
TERMO DE ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO CANDIDATO 

 
 

 
 

Eu,________________________________________________________________
portador do RG nº _________________________e CPF nº_________________________, 
ACEITO participar como candidato ai 
seguimento_______________________________________________________, para  
concorrer  às eleições do Conselho Municipal de Educação de Catalão  biênio 
2017/2019. 

Informo também, que CONCORDO plenamente, com as exigências e 
condições  estabelecidas  pelo  Edital,  que disciplina e normatiza o processo eleitoral 
para o referido biênio. 
 
 
 

Catalão (GO) aos, _____ de ________________ de 2017. 
 
 
 

Ass:_____________________________________________ 
(Candidato) 


