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                                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
                                            CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMEM 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°04/2016- CONFUNDEB 
GESTORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICAE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CONFUNDEB no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas de acordo com seu Regimento Interno: CONVOCA 

REPRESAENTANTES DE  GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO a se reunirem em 

Assembléia Geral a ser realizar no dia: 25 de novembro de 2016, no Auditório da ERCEFM 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO localizada na rua Fernando Guilhon s/nº - Centro, com o 

objetivo de eleger os representantes dessa categoria para o Conselho Municipal do 

FUNDEB, sendo: I- 1 (um) Titular e 1 (um) Suplente, II – Entendem-se como representantes 

de Gestores (as)  da Rede Municipal de Ensino de Marituba aptos a votar e ser votado nessa 

Assembléia, os que comprovem que  são  Gestores (as), em Unidade Educacional da Rede 

Municipal de Ensino, III – A Assembléia Geral ocorrerá,em 1° Convocação, ás 9h.com a 

presença de 50% de gestorespresentes; em 2° e ultima convocação ás 9h. e30 minutos, 

com o número de representantes dessa categoria presentes e credenciados, não sendo 

admitida representação de ausentes. IV- A Assembléia será instalada após a definição da 

mesa dos trabalhos, composta de Presidente e Secretários (as) que não poderão concorrer à 

eleição – a serem escolhido entre os gestores presentes. A presente eleição terá 

representantes da Comissão composta pela Secretária Municipal de Educação – SEMEDe 

representante do Conselho Municipal de Educação,que conduzirá os trabalhos preliminares, 

cabendo ao Presidente a condução dos  trabalhos, a leitura e implementação da Ordem do 

Dia,e ao (a) Secretário (a) apoiar o Presidente em suas funções e elaborar a Ata da 

Assembléia. V- a Ordem do Dia será composta de: 1) abertura da Assembléia, com a 

comunicação de seu objetivo; 2) exposição de Técnicos ou Representantes da Comissão, 

sobre as atribuições e mandato dos conselheiros; 3) organização e implementação do 

processo eletivo, contendo: a) a definição das candidaturas concorrentes; b) a implementação 

da eleição a ser feita porvotação direta e maioria simples ou por aclamação; c) a proclamação 

do eleito, cabendo a função de Conselheiros  Titulares  aos candidatos mais votados, e a 

função de Conselheiros Suplentes ao que obtiver a segunda maior votação.4) leitura e 

aprovação da Ata da Assembléia. 5) Encerramento da Assembleia com a entrega da Ata e 

lista de presença ao representante do Conselho Municipal de Educação – COMEM.  

Marituba,26 de Novembro de2016. Edinei Souza Bezerra-Presidente do Conselho do 

FUNDEB. 

 

 
Edinei Souza Bezerra 

Presidente 
 

COMEM 


