
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 
 
 Ofício Circular nº 138/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                   Recife, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Senhoras e Senhores,  
GESTORES E VICE-GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 

Assunto: Orientações sobre a eleição dos membros do Conselho Municipal de Educação – CME – Pais 
e Estudantes das Unidades Educacionais da Rede Municipal do Recife. 
 

 

Considerando a Lei nº 10.383/77 de criação do Conselho Municipal de Educação.  

 

Considerando que o Conselho Municipal de Educação do Recife é um órgão normativo, deliberativo e 

consultivo do Sistema Municipal de Ensino do Recife, sendo-lhe assegurados caráter público, constituição 

paritária, democrática e de autonomia no exercício de suas competências. 

 

Considerando que o CME tem como essencial e principal competência primar pelo estabelecimento,  

acompanhamento e pela avaliação da política municipal de educação, pugnando pela realização dos 

princípios informadores do desenvolvimento e da consolidação da educação, positivados pela Constituição 

Federal,  Constituição do Estado de Pernambuco, Lei Orgânica do Município do Recife, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

A Secretaria de Educação do Recife, por intermédio da Comissão Eleitoral designada pelo Secretário da 

Educação na Portaria nº 1150 de 03 de setembro de 2021, composta pelos servidores indicados na aludida 

Portaria, torna público que se acha aberto, no Portal da Educação - 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/, CHAMAMENTO PÚBLICO para o recebimento de 

inscrições de candidatos(as) e eleitores(as) a representantes dos Segmentos de Pais de Estudantes e 

Estudantes das Unidades Educacionais da Rede Municipal do Recife. 

 

Desta forma, solicitamos aos gestores(as) ampla divulgação do edital de chamamento público bem como 

acesso aos meios tecnológicos disponíveis  no horário de funcionamento da unidade de ensino, caso o(a) 

candidato(a) e eleitor(a) necessitem utilizar.  

O período de inscrição ocorrerá de 20/09 a 22/09 do ano em curso. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos nossos votos de estima e 

saúde para todos(as).   
 

Atenciosamente, 
 
GLEIBSON CAVALCANTI  
Secretário Executivo de Gestão de Rede  
Secretaria de Educação  

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/

