
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE 

NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIÊNIO 

2021/2023 

  O Conselho Municipal de Educação de Ipiranga, órgão autônomo, de 

natureza colegiada, instituído pelo Decreto Municipal nº041/2000, neste ato 

representado por seu presidente, senhora Sione Aparecida Monfron Cutes, 

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

senhores(as) diretores(as) de escolas públicas municipais, para Assembleia 

Geral que deliberará quanto à eleição de representantes deste segmento para 

a composição do colegiado.  

Cabe ressalvar que, a eleição está em razão da vacância de mandato no 

segmento de que trata o presente edital, e que de acordo com o Decreto 

Municipal n° 041 de 03 de março de 2000, o mandato atual vence no dia 12 de 

agosto de 2021. No pleito deverão ser eleitos: 01 (um) representante titular e 

01 (um) representante suplente dos segmentos representados conforme o 

artigo nº03 e §1º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação. 

Para que possam participar como eleitores ou candidatos os pares filiados aos 

segmentos deverão comparecer a Câmara Municipal de Vereadores, localizada 

na Rua Alcides Ribeiro de Macedo Ribeiro, nº30 – Centro – Ipiranga (PR), para 

a eleição que será realizada no dia 17 de agosto do ano corrente, às 14 horas, 

para a votação, e apresentar os dados pessoais que comprovem o vínculo com 

o segmento a ser eleito, conforme orientação do oficio nº008/2021-CME. 

Os membros eleitos do CME escolherão a Presidência, a vice-

presidência e a secretária. Os representantes das entidades eleitas serão 

nomeados por portaria do Prefeito Municipal de Ipiranga e Secretário Municipal 

de Educação e Cultura. 

Este edital será plenamente divulgado em todas as unidades de ensino 

do município, bem como no mural da Secretaria Municipal de Educação, 

Internet e pelo site da Prefeitura Municipal. 

 O presente edital entra em vigor na sua data de publicação. 

Ipiranga, 10 de agosto de 2021. 

Atenciosamente, 

_____________________________________________ 

SIONE APARECIDA MONFRON CUTES 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 


