
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CAE N.º 001/2019 

 

PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO DE 

CONSELHEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

MANDATO 2017/2021  
 
 

O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE IGUATU, 

ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei n.º 332 

de 19/12/1994, alterada pela Lei n.º 692 de 27/12/2000, Lei n.º 703 de 

10/02/2001 e Lei n.º 1.280 de 08/05/2009, em consonância com seu Regimento 

Interno e Resolução CD/FNDE n.º 26 de 17/06/2013, resolve CONVOCAR 

discentes, pais de alunos, docentes e trabalhadores da educação vinculados as 

escolas públicas municipais de Iguatu, suas respectivas entidades 

representativas e demais órgãos e entidades civis organizadas sediadas neste 

município, para participarem do processo de indicação e eleição de conselheiros, 

que visa a recomposição para completar o período restante do mandato do 

quadriênio 2017/2021, mediante condições a seguir estabelecidas: 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) é um órgão colegiado, 

permanente, de caráter fiscalizador, deliberativo, de assessoramento e 

acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), junto 

as unidades escolares de Rede Pública Municipal de Iguatu. 

 

1.2. O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado serviço 

público relevante e não será remunerado. 

 

1.3. Todos os atos pertinentes ao presente processo de eleição e indicação de 

novos conselheiros para recompor o CAE passam a ser de competência da 

COMISSÃO ELEITORAL ora designada, constituída de 03 (três) membros, 

responsáveis por orientar, dirigir e fiscalizar, garantindo a imparcialidade, 

transparência e lisura na escolha dos representantes de cada seguimento: 

I – RAIMUNDO NONATO FERREIRA LÔ, matrícula 44.195, presidente;  

II – ROSANGELA VIDAL VIEIRA, matrícula 44.183, secretária; e 

III – MARCOS VINICIUS RIBEIRO BEZERRA, matrícula 44.147, membro.  

 



1.4. Os membros da Comissão Eleitoral ficam impedidos de concorrerem ou 

serem indicados para representar qualquer seguimento. 

 

1.5. O processo será organizado em 03 (três) etapas: 

I – Reuniões internas; 

II – Assembleias específicas por seguimento; e 

III – Assembleia Geral. 

 

2. DA COMPOSIÇÃO 

2.1. O CAE é composto por 7 (sete) conselheiros titulares e respectivos 

suplentes, com representações das categorias e seguimentos abaixo: 

 

I - 01 (um) representante do Poder Executivo Municipal; 

II - 02 (dois) representantes das entidades de docentes, discentes e de 

trabalhadores da educação; 

III - 02 (dois) representantes de pais de alunos; e 

IV - 02 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas. 

 

2.2. Os escolhidos pelas categorias de discentes, pais de alunos, docentes e 

demais trabalhadores da educação, constantes nos incisos II e III deste artigo, 

devem possuir vínculo formal com as unidades escolares da Rede Pública 

Municipal de Iguatu. 

 

2.3. Preferencialmente, um dos representantes eleitos de que trata o inciso II 

deste artigo deve pertencer à categoria de docentes. 

 

3. DA REUNIÕES INTERNAS PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES  

3.1. Os colegiados que integram as unidades escolares e as entidades 

interessadas em compor o CAE devem realizar reuniões internas, preparatórias 

das assembleias específicas de seus seguimentos, onde indicarão 

representantes das categorias de discentes, pais de alunos, docentes, 

trabalhadores da Educação e da sociedade civil organizada. 

 

3.2. O período para realização das referidas reuniões é até quinta-feira, 

27/06/2019, com horário e local a ser definido de acordo com a conveniência de 

seus membros.  

 

3.3. Cabe ao Núcleo Gestor, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e demais 

colegiados atuantes no interior das escolas, bem como, as diretorias de 

sindicatos e entidades, darem publicidade as normas deste Edital e garantirem 

o cumprimento, a participação e concorrência de forma justa e igualitária do 

maior número de interessados. 

 



3.4. Os escolhidos nesta etapa serão indicados para representarem suas 

categorias nas assembleias específicas por seguimento, com direito a voz, voto 

e a ser votado como conselheiro, titular e suplente, nas seguintes condições: 

 

3.4.1. Categoria de Discentes: O Grêmio Estudantil de cada escola e, se 

houver, a entidade estudantil municipal, cada qual, devem escolher em reunião 

01 (um) representante discente regularmente matriculado na unidade e maior 

de 18 (dezoito) anos ou emancipado. 

 

3.4.2. Categoria de Pais de Alunos: Cada Conselho Escolar deve realizar 

reunião para escolha de até 02 (dois) pais de alunos, que tenham filho(a) ou 

outro(a) dependente equiparado(a), que comprovadamente figure como 

representante legal perante a escola, com matrícula no corrente ano letivo. 

 

3.4.3. Categoria de Docentes: A entidade representativa ou sindicatos dos 

docentes no âmbito do município de Iguatu, nos termos que determine seu 

estatuto, deve realizar reunião para a escolha de até 02 (dois) representantes 

da categoria, dentre profissionais em efetivo exercício em atribuições do 

magistério público municipal, não sendo aceita a participação de servidores 

afastados, licenciados, cedidos ou em disponibilidade. 

 

3.4.4. Categorias dos Trabalhadores da Educação: Entidade(s) 

representativa(s) ou sindicato(s) dos demais servidores trabalhadores da 

Educação, que atue(m) no âmbito do município de Iguatu, deve(m) realizar(em) 

reunião para a indicação de até 02 (dois) representantes por categoria, 

escolhidos dentre os que estejam em efetivo exercício das atribuições vinculadas 

a Secretaria de Educação de Iguatu, não sendo aceita a participação de 

afastados, licenciados, cedidos ou em disponibilidade. 

 

3.4.5. Categoria sociedade civil organizada: As entidades da sociedade civil 

organizada, que atuem no âmbito deste município, interessadas em participar 

do processo, devem realizar reunião, nos termos de cada estatuto, para escolher 

dentre seus membros até 02 (dois) representantes por entidade, não sendo 

necessário pertencer a Diretoria ou órgão equivalente.  

 

3.5. Uma mesma pessoa não poderá ser escolhida para representar mais de 

uma categoria, ainda que tenha vínculo em diferentes seguimentos, na mesma 

ou em diferentes escolas, sendo aceita apenas a primeira indicação. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO DOS INDICADOS 

4.1. O credenciamento dos indicados para participarem das assembleias 

específicas de cada seguimento ocorrerá por meio do recebimento das cópias 

simples das atas das reuniões (Anexo III) onde conste(m) nome(s) do(s) 

escolhido(s) por cada categoria, devidamente assinadas por todos os presentes, 



e encaminhadas para a Sede da Secretaria de Educação Ciência e Ensino 

Superior (CESES), localizado na Rua 15 de Novembro, n.º 606, 1º andar, Sala 

dos Programas Federais, Centro de Iguatu/CE, até a sexta-feira, 28/06/2019, no 

horário de 7h30 às 13h00. 

 

4.2. As pessoas indicadas a representar as categorias de discentes e pais de 

alunos, só terão o credenciamento completo, quando da entrega de declaração 

unificada (Anexo III), emitida pelo Núcleo Gestor, junto com o supracitado ofício, 

confirmando a existência dos respectivos vínculos entre a unidade escolar e o(s) 

escolhido(s). 

 

5. DAS ASSEMBLEIAS ESPECÍFICAS POR SEGUIMENTO 

5.1. Serão realizadas assembleias especificas, preparatórias para a Assembleia 

Geral, compostas pelos representantes indicados nas respectivas reuniões das 

categorias, organizados em três seguimentos:  

I – Seguimento 01: docentes, discentes e de trabalhadores da educação; 

II – Seguimento 02: pais de alunos; e 

III – Seguimento 03: entidades civis organizadas. 

 

5.2. As três assembleias especificas acontecerão em separado, 

simultaneamente, na segunda-feira, 01/07/2019, às 16h00, nas salas 01, 02 e 

03 do Bloco C, no Campus Multi-Institucional Humberto Teixeira, localizado na 

Av. Dário Rabelo, S/N, bairro Santo Antônio, nesta cidade de Iguatu/CE. 

 

5.3. Todas assembleias específicas serão públicas, com início no horário 

previamente marcado, com qualquer quantidade de presentes. 

 

5.4. Os trabalhos serão dirigidos pelo Coordenador, designado pelo Presidente 

da Comissão Eleitoral, a quem caberá designar responsáveis para secretariar. 

 

5.5. Durante as assembleias específicas apenas a Comissão Eleitoral e os 

legitimamente credenciados para representar seus seguimentos terão direito a 

voz, voto e ser votado. 

 

5.6. Os conselheiros representantes de cada seguimento, titulares e suplentes, 

serão eleitos por seus pares nas assembleias específicas, dentre os 

representantes indicados por cada categoria, em conformidade com: 

 

5.6.1. Não haverá formação de chapas para eleição. 

 

5.6.2. Cada assembleia específica terá um coordenador, que explicará o 

procedimento de eleição adotado e logo em seguida, convocará a se 



manifestarem os interessados a concorrer, representando sua categoria no 

seguimento. 

 

5.6.3. A manifestação se dará na presença de todos os presentes, de maneira 

verbal, dirigindo-se ao coordenador, sem necessidade de realizar qualquer 

inscrição formal. 

 

5.6.4. Será concedido até 20 (vinte) minutos para as apresentações dos 

candidatos, devendo, a critério do coordenador, distribuir e controlar o tempo 

ideal para que cada candidato se apresente individualmente de forma sucinta. 

 

5.6.5. A escolha se dará pelo voto aberto, por aclamação do coletivo, mediante 

contraste da quantidade de manifestações a favor de cada candidato. 

 

5.6.6. Serão eleitos para conselheiros, titular e suplente, aqueles que 

respectivamente obtiverem a maioria simples dos votos, considerando apenas 

os representantes presentes em cada assembleia específica. 

 

5.7. Os conselheiros, titulares e suplentes, eleitos em seus respectivos 

seguimentos, serão apresentados na Assembleia Geral. 

 

6. DA INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO  

6.1. O Chefe do Poder Executivo Municipal designará representantes, titular e 

suplente, que consta do inciso I do Art. 3º, através de Decreto específico, 

juntamente com os demais membros eleitos para titular e suplente do CAE. 

 

6.2. A exclusivo critério do Chefe do Poder Executivo Municipal poderá ser dado 

conhecimento prévio quanto a escolha, enviando ofício para a Sede do CAE, até 

a sexta-feira, 28/06/2019, possibilitando a participação destes servidores na 

Assembleia Geral. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL  

7.1. A Assembleia Geral será realizada na segunda-feira, 01/07/2019, às 17h00, 

no Auditório do Campus Multi-Institucional Humberto Teixeira, localizado na Av. 

Dário Rabelo, S/N, bairro Santo Antônio, nesta cidade de Iguatu/CE. 

 

7.2. Todas as etapas da Assembleia Geral serão públicas, com início no horário 

previamente marcado, com qualquer quantidade de presentes. 

 

7.3. Os trabalhos serão presididos pelo Presidente da Comissão Eleitoral, a 

quem caberá designar responsáveis para secretariar. 

 

7.4. A Assembleia Geral obedecerá a seguinte ordem do dia: 

I – Abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão Eleitoral; 



II – Leitura do presente Edital, se não dispensada; 

III – Explanação das competências legais do CAE, se não dispensada; 

IV – Apresentação dos titulares e suplentes eleitos nas assembleias específicas; 

V – Encerramento com leitura e assinatura da ata. 

 

7.5. Durante a Assembleia Geral, apenas a Comissão Eleitoral e os 

legitimamente credenciados para representar seus seguimentos terão direito a 

voz, voto e ser votado. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os representantes eleitos ficam notificados a enviarem os documentos 

abaixo listados, no máximo até a terça-feira, dia 02/07/2019, sob pena de não 

serem empossados, e substituídos pelo próximo representante na sequência, 

com maior número de votos no seguimento: 

I – Documento de Identificação oficial com foto, com até 10 (dez) anos de 

emissão; 

II – Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

III – Comprovante de Residência; 

IV – Comprovante de emancipação (exclusivo para alunos menores de 18 anos); 

 

8.2. A entrega de documentos e quaisquer outros procedimentos junto a 

Comissão Eleitoral serão realizados na Sede da Secretaria de Educação Ciência 

e Ensino Superior (CESES), localizado na Rua 15 de Novembro, n.º 606, 1º 

andar, Sala dos Programas Federais, Centro de Iguatu/CE, até a sexta-feira, 

28/06/2019, no horário de 7h30 às 13h00. 

 

8.3. A data de nomeação e posse dos novos conselheiros será marcada pelo 

Chefe do Poder Executivo, devendo cada membro comparecer na data que 

forem convocados para tal finalidade. 

 

8.4. O mandato dos membros do CAE será correspondente ao restante do 

quadriênio 2017/2021, ou seja, até 18/10/2021, permitida recondução. 

 

 

Iguatu/CE, 10 de junho de 2019. 

 

 

 

CAMILA RODRIGUES DE CARVALHO  
Presidente em exercício do CAE 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 

Período Evento Local Responsável 

11/06 a 
27/06/2019 

Reuniões internas 
(subitem 3.1) 

Unidades Escolares 
e Entidades  

Conselho Escolar, 
Grêmio Estudantil, 

Sindicatos e 
Entidades 

28/06/2019 

Encaminhar cópia da 
ata da reunião interna 
e declaração emitida 
pelo Núcleo Gestor 

(subitem 4.1.) 

Sede do SECES 

Conselho Escolar, 
Grêmio Estudantil, 

Núcleo Gestor, 
Sindicatos e 
Entidades 

28/06/2019 

Encaminhar ofício com 
nome dos designados 

para representar Poder 
Executivo Municipal 

(subitem 6.2) 

Sede do SECES Prefeito 

01/07/2019 

Assembleias 
específicas por 

seguimento 
(subitem 5.2) 

Salas 01, 02 e 03 do 
Bloco C, no Campus 

Multi-Institucional 
Humberto Teixeira 

Comissão Eleitoral 

01/07/2019 
Assembleia Geral  

(subitem 7.1) 

Auditório do Campus 
Multi-Institucional 
Humberto Teixeira 

Comissão Eleitoral 

02/07/2019 

Entrega de 
documentos dos 

conselheiros eleitos 
(subitem 8.1) 

Sede do SECES Conselheiros eleitos 

18/10/2021 
Término do mandato 

2016/2017 
(subitem 8.4) 

- - 

A definir Nomeação - 
Chefe do Poder 

Executivo 

A definir 
Posse dos novos 

conselheiros 
A definir 

Chefe do Poder 
Executivo 
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ANEXO II 
 

ESCOLHA DE REPRESENTANTES DOS SEGUIMENTOS 

NO ÂMBITO DA ESCOLA 

 

01. REUNIÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

(CATEGORIA DISCENTES): 

DATA: _______________________ 

HORA: _______________________ 

LOCAL: ______________________ 

 

02. REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

(CATEGORIA PAIS DE ALUNOS): 

DATA: _______________________ 

HORA: _______________________ 

LOCAL: ______________________ 

 

 

As reuniões começarão nos horários acima marcados, com a presença de 

qualquer quantidade de interessados. 

 

Os escolhidos para representar cada categoria no seguimento, ficam desde já 

convocados para participarem da ASSEMBLEIA ESPECÍFICA que acontecerá 

dia 01/07/2019, às 16h00, no Bloco C do Campus Multi-Institucional Humberto 

Teixeira.  
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MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

QUANTO AO VÍNCULO DOS REPRESENTANTES ESCOLHIDOS 

NO ÂMBITO DA ESCOLA 

(Anexo III – Art. 6º, § 16º do Edital 001/2017) 

 

Declaração 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para comprovação 

junto ao CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 

IGUATU/CE, atendendo o previsto no subitem 4.2 do Edital CAE n.º 001/2019, 

que as pessoas abaixo descriminadas, escolhidas para representar suas 

respectivas categorias, mantém nesta data vínculo formal com esta instituição 

de ensino: 

 

1. (NOME COMPLETO DO DISCENTE), escolhido em reunião do Grêmio 

Estudantil realizada dia XX/XX/XXXX, às XX:XX, para representar os 

discentes desta escola, encontra-se regularmente matriculado no corrente 

ano letivo, no (DESCREVE A SÉRIE) ano, do Ensino Fundamental. 

 

2. (NOME COMPLETO DO PAI DE ALUNO 1), escolhido em reunião do 

Conselho Escolar realizada dia XX/XX/XXXX, às XX:XX, para representar 

os pais de alunos desta escola, é pai/mãe/representante legal do aluno 

(NOME COMPLETO DO ALUNO), regularmente matriculado no 

(DESCREVE A SÉRIE) ano, do Ensino Fundamental, nesta unidade; 

 

3. (NOME COMPLETO DO PAI DE ALUNO 2), escolhido em reunião do 

Conselho Escolar realizada dia XX/XX/XXXX, às XX:XX, para representar 

os pais de alunos desta escola, é pai/mãe/representante legal do aluno 

(NOME COMPLETO DO ALUNO), regularmente matriculado no 

(DESCREVE A SÉRIE) ano, do Ensino Fundamental, nesta unidade; 

 

Iguatu/CE, XX de março de 2019. 

 

Assinatura e carimbo do Diretor 

Carimbo da Escola 
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ATA DA REUNIÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTE NO 
ÂMBITO DA ESCOLA 

 

Nome da Unidade Escolar: 

 
Data: Hora início: Hora termino: Local: Quantidade 

de Presentes: 

/     /  : :   
Reunião para escolha do(a) representante da categoria: Reunião do Colegiado: 

[   ] pais de alunos; 
[   ] discentes; 

[   ] Conselho Escolar; 
[   ] Grêmio Estudantil; 

Os trabalhos foram presididos por: 

 
Por indicação do(a) presidente, os trabalhos foram secretariados por: 

 
Após a leitura do Edital CAE n.º 001/2019, o(a) presidente dos trabalhos deu 
início ao processo de escolha, convocando todos(as) os(as) interessados(as) 
a concorrer para representar sua respectiva categoria na assembleia 
especificada do seguimento, para que na presença de todos, de maneira 
verbal, se manifestassem e fossem à frente. Após sucinta apresentação, as 
seguintes pessoas, por aclamação, mediante contraste da quantidade de 
manifestações a favor de cada um, obtiveram a quantidade de votos 
descriminada abaixo: 
Ordem: Nome do interessado(a): Número de votos obtidos: 

1º   
2º   
3º   
4º   
5º   
6º   
7º   
8º   
9º   

10º   
Escolhido o primeiro colocado, não havendo mais nada a tratar, o presidente 
declarou encerrados os trabalhos, e eu, lavrei a presente ata, que foi lida e 
aprovada e assinada por todos os presentes. 
Assinatura do(a) Presidente: Assinatura do(a) Secretário(a): 

  



N.º Nome completo dos presentes: Assinatura: 

01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
40   

 

 


