
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
       ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR 

2013 - 2016 
 

EDITAL CMEAT Nº 001/2016 – de 19 de setembro de 2016 

 

Convocação de Eleição do Conselho Municipal de Educação de Almirante 
Tamandaré 

 

 O Conselho Municipal de Educação de Almirante Tamandaré – CMEAT, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1451/2009 de 11 de setembro de 
2009.  

Considerando a deliberação da plenária em 19 de setembro de 2016. 

Considerando a Lei Municipal nº 1451/2009, de 11 de setembro de 2009. 

Considerando o Decreto nº 818, de 04 de outubro de 2013. 

Art. 1º Vem a tornar público este edital e convocar os seguintes segmentos: 

I - Um representante dos professores das Escolas e CMEI’s atuantes na rede municipal 
de ensino, para compor o quadro próprio do pessoal do magistério.  

II - Um representante dos servidores do quadro geral (merendeira, agentes de serviços 
gerais ou secretária) atuantes na rede municipal de ensino, para compor o Quadro de 
Servidores.  

III- Um representante da APMF das Escolas e CMEIs, para compor o segmento de pais 
de alunos da rede municipal de ensino.    

IV- Todos os alunos do ensino médio das Escolas Estaduais da rede pública de ensino 
de Almirante Tamandaré, para compor o segmento representante de alunos do ensino 
médio.    

V- Todas as instituições privadas de ensino de Almirante Tamandaré, para compor o 
segmento representante das instituições privadas de ensino. 

VI- Os representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.  

 Art. 2º - Fica escolhida a data de 25 de outubro de 2016, terça-feira como data 
do pleito, que será realizado às 9 horas, conforme determinado pela Resolução 
CMEAT nº 001/16, de 19 de setembro de 2016, no Centro de Convenções Edson 
Dalke, sito a rua Rachel Cândido de Siqueira, 533, Centro, neste município.   

 Art. 3º - Todas as informações sobre os procedimentos da eleição estão 
contidos na Resolução CMEAT nº 001/2016 de 19/09/16. 

 Art. 4º - Este edital entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 
contrário.  
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Sala de reuniões, 19 de setembro de 2016. 

 

Publique-se 

 

 

LUCIANE APARECIDA GRACIANO 
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