
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DE NOVOS 

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIÊNIO 

2014/2016 

 

O Conselho Municipal de Educação de Montes Claros, 

órgão autônomo, de natureza colegiada, instituído pela Lei Municipal nº 

3.809/2007, neste ato representado por sua Comissão Eleitoral, 

CONVOCA, por meio do presente edital, toda a comunidade escolar para a 

Assembleia, que será realizada no dia 12 de dezembro do ano corrente, 

às 18h no auditório do Caic Renascença, localizado na Avenida Francisco 

Ribeiro, nº 314 – Renascença – Montes Claros (MG), para a eleição dos 

novos membros deste Conselho para o mandato biênio 2014/2016. 

Destaca-se que o Conselho Municipal de Educação, em 

reunião plenária, deliberou por realização desta nova assembleia, em 

conformidade com o Decreto Municipal nº 3.220, de 03 de novembro de 

2014. 

Informações adicionais: 

a) Em consonância com o disposto no art. 6º, da Lei 

Municipal nº 3.809/2007, o processo eletivo a realizar-se na data supracita 

destina-se à escolha dos representantes dos seguintes seguimentos: 

 - 2 (dois) representantes de estudantes, emancipados ou 

maiores de idade, da Rede Pública Municipal de Ensino de Montes Claros; 

- 2 (dois) representantes de pais de estudantes das 

unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino, sendo pelo 

menos 1 (um) da zona rural; 

- 2 (dois) representantes dos professores das unidades de 

ensino da Rede Pública Municipal de Ensino, sendo pelo menos 1 (um) da 

zona rural; 

- 1 (um) representante dos servidores técnicos 

administrativos das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de 

Ensino; 



- 1 (um) representante dos servidores técnicos pedagógicos 

em educação das unidades de ensino da Rede Pública Municipal; 

- 2 (dois) representantes dos diretores das unidades de 

ensino da Rede Pública Municipal; 

b) Estão impedidos de integrar o Conselho Municipal de 

Educação – CME, por força do § 3º, do art. 6º da legislação supracitada, 

aquele que se enquadrar em qualquer uma das condições abaixo 

discriminadas:  

- cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até 3º 

(terceiro) grau, do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito, e dos Secretários 

Municipais;  

- tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 

assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 

administração ou controle interno dos recursos do FUNDEB, bem como 

cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, desses 

profissionais;  

- estudantes que não sejam emancipados; na hipótese da 

inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá 

acompanhar as reuniões do Conselho com direito a voz. 

 - pais de alunos que: a) exerçam cargos ou funções 

públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo 

Municipal; b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 

Municipal. 

 

Montes Claros (MG), 27 de novembro de 2014. 

 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Educação 

 

 


