Cartilha Eleição Conselho Deliberativo Escolar - CDE

Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Gestão da Rede Estadual

APRESENTAÇÃO
O Conselho Deliberativo Escolar (CDE) é uma instância colegiada, constituída
por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar (pais, estudantes,
servidores), que toma decisões sobre as dimensões administrativa, financeira, e
pedagógica da escola. É um espaço coletivo onde os diferentes segmentos da
comunidade escolar estão representados.
Por ser um colegiado, as decisões, são tomadas em reunião, isoladamente
nenhum conselheiro tem poder para tomar decisões. Sendo assim, o CDE é um
importante instrumento de gestão democrática dentro da unidade escolar.
Cada membro do CDE é eleito por seu segmento, sempre nos meses de março
dos anos ímpares, para um mandato de dois anos.
Esta cartilha, tem como objetivo orientar a escola na organização do processo
de eleição dos membros desta importante instância colegiada.
Neste material, fundamentado na legislação vigente a escola encontrará links
que direcionarão à materiais de apoio.
Bom trabalho a todos!
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Legislação para CDE:
Decreto 3.429/99
Portaria N/33/15

Cadernos Formação:
Diretrizes para Conselho Deliberativo Escolar
Módulo II – Gestão Democrática e o Papel do CDE
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Etapa I – Eleição Comissão Eleitoral
1)

Convocação de Assembleia Geral

O Presidente do CDE em exercício, deve convocar Assembleia Geral para eleger
os membros da Comissão Eleitoral.
Caso a escola ainda não possui CDE, a Assembleia deve ser convocada pelo
Diretor de Unidade Escolar.
2)
→

Assembleia Geral

No dia da Assembleia, eleger no mínimo, 3 (três) membros da

Comunidade Escolar, de forma paritária, sendo um representante de cada segmento
para compor a Comissão Eleitoral.
→

Realizar o registro da Assembleia em ata.

→

A Comissão Eleitoral é constituída por Presidente, Secretário e

Mesário.

ATENÇÃO: Os integrantes da Comissão Eleitoral, não poderão concorrer como
candidatos ao CDE.

Etapa II – Preparando a Eleição do CDE
A Comissão Eleitoral irá organizar todo o processo eleitoral do CDE.
A seguir vamos apresentar o Passo-a-passo para a Comissão Eleitoral organizar a
eleição do CDE na escola.

1)

Elaborar edital – A Comissão organizará um edital que contenha: a) os

pré-requisitos, prazos para inscrição e homologação dos candidatos; b) dia, horário
e local de votação; c) credenciamento de fiscais de cada segmento para acompanhar
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o processo eleitoral; d) prazos para impetrar recursos; e) demais instruções
necessárias ao pleno desenvolvimento do processo eleitoral.
A Comissão Eleitoral pode utilizar o modelo de edital disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1o5XXOqFfr8upwelEGxcSlQEbP7z3xIxk/view?usp=
sharing, após baixar o arquivo, a Comissão Eleitoral poderá realizar as adequações
necessárias.

2) Divulgação do Edital – divulgar amplamente na comunidade escolar o
edital. Divulgar para cada segmento, afixar cartazes com edital pelos espaços
coletivos da escola. Utilizar diversas estratégias para mobilizar toda a comunidade
nesta ação.

3) Inscrição dos candidatos – A Comissão poderá utilizar um formulário
próprio padronizado para inscrever os candidatos.

4) Organizar a divulgação das propostas dos candidatos– A comissão deve
orientar e organizar a campanha eleitoral dos candidatos por segmento, de forma
que não prejudique o andamento das aulas.

5) Organizar os itens para eleição – organizar as listagens de votação por
segmento. No SISGESC, há um módulo próprio para impressão das listagens de
votação, peça auxílio para a(o) Assistente de Educação. Providenciar urnas para cada
segmento. Em alguns municípios os cartórios eleitorais disponibilizam urna se
solicitado com antecedência, ou a Comissão pode organizar com caixas de papelão
ou de madeira lacradas. Após confirmadas as inscrições de candidatos, a Comissão
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deverá montar as cédulas de votação por segmento. Uma forma de diferenciar, é
fazer cada segmento de uma cor. A Comissão poderá utilizar cédulas já com o nome
dos candidatos com quadriculas para assinalar, ou cédulas onde o eleitor irá redigir
o nome do candidato. O importante é que as cédulas sejam padronizadas e assinadas
pela comissão eleitoral. Outro item de destaque, é providenciar o livro atas. O CDE
deve ter um livro ata próprio, a Comissão poderá utilizar este livro para redigir as
atas de reunião de organização da eleição, as atas de recebimento dos votos e de
apuração. O registro é extremamente necessário, devendo estar bem detalhado
cada acontecimento.

6) No dia da eleição – A comissão deve chegar cedinho a escola e organizar o
espaço da votação. Os votantes, deverão apresentar documento de identificação
para votar. O eleitor que representar mais de um segmento, deverá votar optar por
votar em apenas um segmento. Caso um eleitor não esteja incluído na listagem de
votação, é indicado o voto em separado, ou seja, se registra o votante em lista
específica e o voto fica lacrado até o momento da apuração. A comissão irá averiguar
se este eleitor realmente compõe a comunidade escolar para incluir o voto no
escrutínio. Todas as ocorrências deverão ser registradas na ata da eleição.

7) Término da votação – encerrado o período estipulado para a votação, a
comissão deverá lacrar as urnas e encerrar as atas de votação. É importante
destacar, caso algum dos segmentos não tenha atingido o quórum mínimo de 30%
(trinta porcento), deverá ser registrado em ata. Este segmento não será realizado o
escrutínio dos votos, devendo ser chamada nova eleição daquele segmento.
Organizar local específico para o escrutínio dos votos com a presença dos
candidatos.
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8) Escrutínio – para auxiliar na apuração dos votos, a comissão poderá
organizar um mapa de apuração. Uma dica é integrar uma cópia para os candidatos
acompanharem a votação. A apuração deverá ser realizada por segmento. Ao
término, ter-se-ão eleitos os candidatos mais votados respeitando a composição de
cada CDE conforme Portaria N/33/15, e como suplentes os subsequentes mais
votados aos eleitos.
Lavrar atas de apuração e encaminhar o resultado para o diretor e para CDE atual.
Divulgar resultado na escola. A Comissão deverá entregar todo material utilizado
para arquivo na escola, ao diretor da escola.

Etapa III – Posse do CDE eleito
1) Posse – 15 (quinze) dias após a eleição, respeitados os prazos de possíveis
recursos, o Presidente do CDE atual, deverá dar posse ao CDE eleito.

2) Diretoria CDE eleito – após empossado, o CDE eleito elegerá entre os
membros eleitos o Presidente, vice-presidente e secretário. Vale destacar, que o
diretor é membro nato, assim sendo, não foi eleito para representar nenhum dos
segmentos, não podendo ser indicado a nenhum cargo da diretoria do CDE. Durante
os dois anos de mandato, nos casos de vacância, assumirá o suplente da vaga do
segmento, caso, não haja mais suplentes, uma nova eleição para o segmento, deverá
ser chamada seguindo todos os procedimentos já apresentados.
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