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ATA DA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DE PAIS 

E ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ESTADUAL 

 

 
Aos ________________________ dias do mês de ________________ do ano de dois mil e 

dez, às __________, na Escola ______________________________________________, 

localizada à _______________________________________________________________, 

bairro:________________________, no município de _____________________________, 

jurisdicionado (a) Diretoria Regional de Educação – DRE-_____,  foi realizada a Reunião 

para Eleição dos Representantes de Pais e Estudantes da Educação Básica Pública Estadual 

(Titulares e Suplentes) em sua primeira etapa. Presentes a 

reunião___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

O (A) Diretor (a) __________________________________________________________ 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e leu o Edital de Eleição FUNDEB nº 

001/2010, datado de 19 de julho de 2010 e assinado pelo Exmo. Vice-governador do Estado 

e Secretário de Estado da Educação, Belivaldo Chagas Silva, que regulamenta o processo da 

eleição.  O (A) Diretor (a) também apresentou a Comissão Eleitoral composta por 03 (três) 

servidores (as) do próprio estabelecimento que iria auxiliá-lo (a) durante todo o processo e 

solicitou que cada titular das chapas inscritas, por representatividade, se dirigissem à frente 

da plenária e fizessem às devidas apresentações individualmente,  citando nome completo e 

suas pretensões, caso sua chapa seja eleita.  Num segundo momento solicitou o voto 

individual dos presentes e juntamente com a comissão eleitoral informou chapas de 

representantes de pais e estudantes eleitas, inclusive mencionou nominalmente a 

composição de cada chapa e a representatividade.  Com ____ votos foi eleita a chapa nº 

_____ composta pelo (a) Sr. (a) ________________________________________(titular-

1) e o(a) Sr. (a) _____________________________________________(suplente-1), com 

____ votos a chapa nº _____ composta pelo (a) Sr. (a) ______________________(titular-

2) e o (a) Sr. (a) ____________________________________________(suplente-2).  Para 

a representatividade dos estudantes a chapa nº ____ foi eleita com ______ votos, cujo 

titular é o(a) Sr.(a)_________________________________________ e o(a) suplente o(a) 

Sr.(a)_____________________. O(A) Sr.(a) ____________________________________. 

O (A) Diretor (a)___________________________________________________ agradeceu 

a colaboração de todos e informou que seria  expedido um ofício para a Diretoria Regional 

de Educação – DRE-______ , tendo em seus anexos: Ata da Reunião, Ficha de Inscrição das 
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Chapas Eleitas e Lista de Presença.  O (A) Diretor (a) também explicou que conforme o 

Edital de Eleição FUNDEB, os eleitos da primeira etapa ainda passarão pela segunda etapa, 

cuja terceira e última etapa das eleições será realizada em Aracaju no dia 17 de novembro 

do ano em curso, quando na oportunidade serão eleitos os pais e estudantes que passarão 

a integrar e ocupar a função de membro efetivo do colegiado.  Ratificou ainda que com base 

no edital de eleição, todos os representantes dos pais e estudantes eleitos nas 09 (nove) 

Diretorias Regionais de Educação (DREs) e Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), serão 

contatados em tempo hábil pelo Conselho Estadual do FUNDEB em Sergipe através de 

correspondências registradas e expedidas para o endereço residencial de cada eleito, 

confirmando o local e horário para a realização da etapa final do processo eleitoral. Nada mais 

havendo eu, _____________________________________________ lavrei a presente ata, 

que segue devidamente assinada. 

 

 

_______________________________ (SE) _____ de ____________________ de 2010. 

 

 

 

________________________________________________ 
DIRETOR(A) 

 

 

 

 

________________________________________________ 
COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

________________________________________________ 
COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

________________________________________________ 
COMISSÃO ELEITORAL 


