
 

 

 

 

Portaria Nº 31/2016 

 

  

Estabelece Normas para a realização de 

eleições para Presidente e Vice-

Presidente dos Conselhos Escolares da 

Rede Municipal de Ensino de Cascavel 

eleitos no mês de novembro de 2015.  

 

 

 O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e 

considerando a necessidade de disciplinar o processo eleitoral para escolha de 

Presidente e Vice-Presidente dos Conselhos Escolares do Município de 

Cascavel, decide: 

 

  Art. 1º Instruir quanto ao procedimento a ser adotado para a eleição 

para Presidente e Vice-Presidente dos Conselhos Escolares das Escolas 

Municipais de Cascavel. 

I. A escolha do Presidente deverá ocorrer em reunião ordinária de 29 

de fevereiro a 14 de março de 2016, convocada pelo diretor do 

estabelecimento, o qual é membro nato; 

II. A eleição dar-se-á por votação entre os Conselheiros titulares e 

deverá ser registrada em ata pelo Secretário do Conselho Escolar, 

que deverá ser escolhido entre os Conselheiros titulares e 

suplentes; 

III. O regimento do Conselho Escolar deverá ser estudado 

coletivamente por todos os membros do colegiado; 

IV. Após a primeira reunião, deverá ser encaminhada cópia da ata da 

eleição para Presidente e Vice-Presidente à Secretaria Municipal 

de Educação, para o Setor de Gestão Escolar; 

V. O cadastro, com dados dos membros do Conselho escolar, deverá 

ser entregue no Setor de Gestão Escolar até o dia 18 de março; 

VI. Todas as reuniões do Conselho Escolar deverão ser registradas 

em ata, em livro próprio das reuniões. 

 

Art. 2º As atas do Conselho Escolar deverão ser realizadas de 

forma digitalizada, seguindo as seguintes normas: 

I. Digitada em letras/fontes Arial ou Times New Roman, tamanhos 

12; 

II. As linhas e páginas deverão ser numeradas; 

III. O espaçamento deverá ser simples; 

IV. As margens deverão ser: esquerda 1,5; direita 1,0; superior 1,0 e 

inferior 1,0; 

 



 

 

 

 

V. Todas as páginas serão carimbadas e rubricadas pelo Presidente 

do Conselho Escolar; 

VI. Após finalizar a ata e aprovar, todos os membro participantes da 

reunião deverão assiná-la ao final, com identificação e nome de 

cada segmento; 

VII. Após aprovada e assinada, as atas deverão ser coladas no livro 

ata. 

 

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Cascavel, 29 de fevereiro de 2016. 

 

 
Valdecir Antônio Nath 

Secretário Municipal de Educação 


