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Data/Período Encaminhamentos
04.07.2017 Reunião CICPMs

04.09.2017 Escolas de A a J

05.09.2017 Escolas de L a Z

11.09.2017 Escolas do Meio Rural

1ª Quinzena de 
Outubro/2017

 

Da Composição da Comissão Eleitoral
Composição da Comissão Eleitoral formada por 3 (três) membros do CPM 
da escola, não candidatos (Art. 31 do Estatuto do CICPMs). Resgistrar em 
ata.

2ª Quinzena de 
Outubro/2017

Da Comissão Eleitoral
A Comissão Eleitoral deverá:
● lançar o Edital, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da eleição; 
● definir prazo de inscrição e de recurso (número da(s) chapa(s) poderá ser 

por ordem de inscrição);
● definir data da eleição (primeira quinzena do mês de novembro de 2017);
● coordenar o processo eleitoral (sugere-se que seja garantido igualdade de 

tempo e espaço para a(s) chapa(s) se apresentar à Comunidade (pais e 
professores) e expor suas propostas.
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Data/Período Encaminhamentos

1ª Quinzena de 
Novembro/2017

Da Eleição para a Diretoria do CPM nas escolas da RME
A eleição deverá ocorrer na primeira quinzena de novembro, conforme data 
definida no Edital, observadas ainda as disposições do Art. 30, § 1º ao 5º do 
Estatuto do CICPMs.

Até 30 dias após a  
Eleição

● Do Registro
Após a eleição da Diretoria do CPM, o Diretor da Escola ou o Professor 
Responsável pelo Estabelecimento de Ensino (escola do Meio Rural) deverá 
proceder o registro da Ata no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
com a seguinte documentação:
● Duas  (02) ou  mais  vias  do  Requerimento,  dirigido  ao Sr.  Oficial   do 

Ofício do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual conste o endereço 
particular do presidente, solicitando o registro da Ata, com firma 
reconhecida do presidente;

● Livro de Atas do CPM com a ata da eleição.

   Na Ata deve constar:
● A indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada integrante;
● Havendo associado solteiro providenciar cópia de documento com foto;  
● Havendo ASSOCIADO ESTRANGEIRO, apresentar-se-á prova  de 

permanência legal no país.
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Data/Período Encaminhamentos

Até 30 dias após 
a  Eleição

Do Procedimento para alteração na Receita Federal
Para atualização junto à Receita Federal do Brasil e INSS do 
responsável pelo CNPJ (Presidente do CPM) a direção deverá 
encaminhar ao contador contratado pela Escola os documentos que 
seguem:
● livro da Ata da Eleição de CPM (registrada em cartório) ou cópia 

autenticada da Ata;
● cópia do documento de identidade e CPF do Presidente de CPM 

(autenticados)

● Encaminhar para  SMED, GT Interligar 
● Nominata da Diretoria do CPM eleita
● Cópia da Ata da eleição já registrada em cartório
● Ficha com os dados do Presidente do CPM
● Cópia do documento de Identidade do Presidente do CPM

02.01.2018 Da Posse da Diretoria do CPM nas escolas da RME
Os eleitos assumirão o respectivo mandato, no primeiro dia útil de 
janeiro do ano seguinte ao da eleição. ( Art. 27 do Estatuto do CPM)
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Data/Período Encaminhamentos

Até 30 dias após a  
Posse

Do Procedimento para alteração nos Bancos
O Presidente (independente se houve mudança ou não) e o Diretor da escola deverão 
comparecer na agência bancária na qual o CPM possui Conta-Corrente para atualização de 
informações com os seguintes documentos: 

1. Diretor (a)
● Publicação no Diário Oficial (legível);
● Documento de identificação original;
● Comprovante de endereço emitido há menos de 90 dias;
● Certidão de Casamento (se casado);
● Comprovante de Renda atualizado, se o (a) Diretor(a) for correntista do Banco do Brasil na 

Pessoa Física.
● Carta de Designação da Coordenadora Responsável pelo Estabelecimento de Ensino, para 

Escola do Meio Rural, publicada no Diário Oficial.

2. Presidente do CPM
● Cópia simples da ata de Eleição do Presidente do CPM, devidamente registrada no Cartório 

de Registro Civil de Pessoa Jurídica (acompanhada de ata original);
● Documento de identificação original;
● Comprovante de endereço emitido a menos de 90 dias;
● Certidão de Casamento (se casado);
● Comprovante de Renda atualizado se o(a) Presidente for correntista do Banco do Brasil na 

Pessoa Física.

3. Escola
● Estatuto ou Alteração Estatuto (se houver) registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 

Jurídica.
Importante: toda cópia deve estar acompanhada do documento original.
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O CPM existe para:

● integrar a família com a escola;
● integrar a escola com a comunidade;
● reivindicar assuntos pertinentes junto às 
autoridades competentes; e

● promover e fortalecer relações educativas, 
emancipadoras e inclusivas.
(Art. 10 do Estatuto do CPM)
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          Processo de Eleição para CPM 
Gestão 2018-2020

Das Eleições dos CPMs

Art. 29. O CICPM’s é a entidade responsável 
pela orientação das eleições dos CPMs das 
escolas municipais com o apoio do setor 
responsável pelo CPM da Secretaria Municipal 
da Educação. (Estatuto do CICPMs)
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Processo de Eleição para CPM 
Gestão 2018-2020

A diretoria do CPM das escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Caxias do Sul é eleita 
a cada 3 (três) anos, na primeira quinzena de 
novembro, conforme estabelecem os 
Estatutos do CICPMs (Art. 30) e CPMs (Art. 
24).
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   Processo de Eleição para CPM 
Gestão 2018-2020

Art. 30 -  A eleição para a Diretoria do CPM 
das Escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Caxias do Sul, será realizada na primeira 
quinzena de novembro, para um mandato de 
3(três) anos, observadas ainda as disposições 
do Estatuto do CPM da Escola.(Estatuto do CICPMs)
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Processo de Eleição para CPM 
Gestão 2018-2020

Art. 30. […]
§ 1º - A Diretoria do CPM será eleita por voto direto, secreto e 
uninominal, sendo vedado o voto por procuração.
§ 2º - Em caso de constituição de chapas, a eleição poderá ser 
realizada por aclamação.
§ 3º - Na composição da diretoria do CPM observar-se-á o disposto 
no Estatuto do CPM das escolas municipais.
§ 4º - Os candidatos a Presidente e Vice-presidente à eleição de 
CPM não podem ser membros do Conselho Escolar.
§ 5º - Na Escola do Meio Rural em que não houver o número de 
membros necessários para compor o Conselho Escolar e a Diretoria 
do CPM, será permitido a participação, em funções distintas, em 
ambos os órgãos. (Estatuto do CICPMs)
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Processo de Eleição para CPM 
Gestão 2018-2020

Art. 31 - Será instituída na escola uma comissão 
eleitoral formada por 3 (três) membros do CPM da 
escola, não candidatos. (Estatuto do CICPMs)

Art. 32 -  A Comissão Eleitoral deverá lançar Edital, 
num prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da 
eleição.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral terá a 
responsabilidade de:
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Processo de Eleição para CPM 
Gestão 2018-2020

I – definir prazo de inscrição e recursal;

II – coordenar o processo eleitoral;

III - fazer apuração dos votos; e

IV - comunicar  o  resultado  da  eleição à  
Comunidade Escolar.(Estatuto do CICPMs)
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Quem vota?

Art. 33 - Poderá votar para a diretoria do 
CPM, um dos responsáveis pelo aluno e os 
professores da escola.

Parágrafo único - Caso o professor tenha 
filho matriculado estudando na escola, 
deverá optar em qual segmento deseja votar.
( Estatuto do CICPMs)
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Da Diretoria

O Círculo de Pais e Mestres é administrado por uma Diretoria eleita em 
Assmbleia Geral, com mandato de 3 )três) anos, permitida uma única 
recondução, composta pelos seguintes membros:

I  – um Presidente;

II – um Vice-presidente;

III – um Secretário;

IV – o Diretor da Escola ou Representante do Estabelecimento de 
Ensino, nas Escolas de que trata o parágrafo único do art. 11; e

V – três Conselheiros Deliberativo e Fiscal.

Parágrafo único. Serão eleitos, 6 (seis) membros suplentes para os 
cargos de que tratam os incisos III e V deste artigo.

(Art. 17 do CPM)
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Processo de Eleição para CPM 
Gestão 2018-2020

Art. 34 - Todo o processo eleitoral deve ser 
registrado em ata, contendo as assinaturas dos 
participantes.(Estatuto do CICPMs)
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Da Posse

Art. 27 Os eleitos assumirão o respectivo 
mandato, no primeiro dia útil de janeiro do ano 
seguinte ao da eleição.(Estatuto do Círculo de Pais e 
Mestres)
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Modelo de Ata Comissão Eleitoral

Ata nº______/2017
Aos___dias____do mês de_____de dois mil e dezessete, às____horas e _____
minutos, na sala_______da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
___________, sita à rua________reuniram-se professores e pais para constituir 
a Comissão Eleitoral  do processo eleitoral do Círculo de Pais e Mestres para a 
gestão 2018 a 2020 (dois mil e dezoito a dois mil e vinte). Foram eleitos ou 
indicados para compor a Comissão Eleitoral o(a) Senhor(a) 
____________,__________e____________, sendo que foram, previamente 
informados de que não poderão participar como candidatos neste pleito. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Encerro a presente ata, que 
após lida será assinada por todos os presentes. (Seguem-se as assinaturas)
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Dados da Instituição Escolar

Modelo de Edital de Eleição de CPM

Comunicamos que estão abertas as inscrições de chapas para concorrer a 
Diretoria do Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental______________________correspondente a Gestão 2018 a 2020. Os 
interessados deverão retirar a Ficha de Inscrição da Chapa na secretaria da Escola e 
devolvê-la, devidamente preenchida, até o prazo estabelecido neste Edital. Poderão 
fazer parte e votar os professores, pais e/ou representante legal dos estudantes da 
Escola.

Período de Inscrições das Chapas:____/____/____ a ____/____/____

Eleições: Dia:_____________________
                Horário:__________________
                Local:___________________

Caxias do Sul, ____de________de 2017

__________________________
Comissão Eleitoral
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Dados da Instituição Escolar

Modelo de Ficha de Inscrição
Eleição CPM

Gestão 2018 a 2020
Presidente:______________________________________________________
Vice-presidente:__________________________________________________
Secretário:_______________________________________________________
Conselho Deliberativo e Fiscal:
Titulares
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
Suplentes
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)______________________________________________________________
5)______________________________________________________________
6)______________________________________________________________

Observação: O diretor da Escola ou Representante do Estabelecimento de 
Ensino (Escola Meio Rural) é membro nato da diretoria do CPM
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Modelo de Ata de Eleição mais de uma chapa

Ata nº____/2017

Aos___dias____do mês de_____de dois mil e dezessete, às____horas e _____minutos, na 
sala______da Escola Municipal de Ensino Fundamental,_______ sita à rua______foi aberta, pela 
comissão eleitoral, a urna para dar início a eleição à nova diretoria do Círculo de Pais e Mestres 
para a gestão 2018 a 2020 (dois mil e dezoito a dois mil e vinte) desta escola. Participam desta 
eleição Chapa 1 (um) com os seguintes integrantes: Presidente______, Vice-
presidente______,Secretário_______, Conselho Deliberativo e Fiscal 
titulares________,_______,_______e Suplentes:__________,__________,_________,__________,
_______,_______e Chapa 2(dois) com os seguintes integrantes:(caso haja mais chapas inscritas, 
listar o nome completo dos candidatos e função). O processo de eleição iniciou com a mesa 
composta por (citar quem)_______e ao longo do período serão substituídos conforme escala 
previamente elaborada. A seguir constam as assinaturas dos eleitores.
A votação encerrou às _____horas e ____minutos dando-se início a apuração dos votos. Votaram 
_____pais e _____professores. O resultado da eleição à nova diretoria é o seguinte:________votos 
válidos para a chapa 1(um),______votos válidos para a chapa 2(dois), _____votos nulos e 
_____votos brancos. Foi eleita a Chapa ____composta pelos seguintes integrantes:Presidente ____
_____,CPF_______, nacionalidade_______,  estado civil_______, profissão______ (colocar cargo, 
CPF, nacionalidade, estado civil e profissão de todos os integrantes). Nada mais a constar, foi 
encerrada a eleição do Círculo de Pais e Mestres. Encerro a presente ata, que, após lida,será 
assinada por todos os presentes.
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Modelo de Ata de Eleição por Aclamação

Ata nº______/2017
Aos___dias____do mês de_____de dois mil e dezessete, às____horas e 
_____minutos, na sala______da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental,_______ sita à rua______foi aberta, pela comissão eleitoral, a 
assembleia para dar início a eleição à nova diretoria do Círculo de Pais e 
Mestres para a gestão 2018 a 2020 (dois mil e dezoito a dois mil e vinte) 
desta escola. Houve a inscrição de uma única chapa e a eleição foi por 
aclamação. Foram eleitos: Presidente ___________________(colocar 
nome completo, cargo, CPF, nacionalidade, estado civil e profissão de todos 
os integrantes), Vice-presidente________, Secretário_________, Conselho 
Deliberativo e Fiscal Titulares____________,___________,___________, 
Suplentes___________,___________,__________,_________,_________
e______.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia. Encerro a 
presente ata, que após lida será assinada por todos os presentes. 
(Seguem-se as assinaturas)
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Modelo de Ata de Posse

Ata nº______/2018
Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às____horas e 
_____minutos, na sala______da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental,_______ sita à rua____________o(a) diretor(a) e ou 
Representante Legal da escola e os componentes da chapa vencedora para 
a Diretoria do Círculo de Pais e Mestres  gestão 2018 a 2020 (dois mil e 
dezoito a dois mil e vinte) a seguir nominados (escrever o nome por 
extenso, cargo, CPF, nacionalidade, profissão e estado civil de todos os 
integrantes do CPM) para a posse dos mesmos. O Diretor(a) e/ou 
Representante Legal empossou os membros e finalizou a reunião 
agradecendo a participação e desejando sucesso à nova Diretoria do CPM. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Encerro a presente ata 
que após lida e aprovada segue assinada por todos os presentes. 
( Seguem-se as assinaturas)
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Dados da Instituição Escolar
Logo e etc.

NOMINATA DA DIRETORIA DO CPM DA

Escola _________________________________
Gestão 2018/2020

Presidente: ________________________________________________________________________
Vice-presidente:_____________________________________________________________________
Secretário:_________________________________________________________________________

    OBS: O diretor da Escola  é membro nato da Diretoria do CPM

    Conselho Deliberativo e Fiscal
1)________________________________________________________________________________

 2) ________________________________________________________________________________
 3) ________________________________________________________________________________

    Suplentes
1)________________________________________________________________________________

 2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________________

   Data:                                             __________________________________
          Ass. Diretor(a)

OBS: Solicitamos a entrega desta ficha informando a Diretoria eleita do CPM até o dia 30 de 
novembro de 2017, no Grupo de Trabalho Interligar na SMED.
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Dados da Instituição Escolar
Logo e etc.

DADOS DO PRESIDENTE DO CPM

Escola:______________________________________________

Gestão 2018/2020

Nome: __________________________________________________________________________

Início do mandato: _____/_____/_____  Término do mandato: _____/_____/_____

Número do RG: _________________________ Data da emissão: ________________

Órgão Expedidor: _________________________________________________________________

Número do  CPF : _________________________________________________________________

Endereço: (Rua, Avenida e número): __________________________________________________

Bairro: __________________________________________________________________________

CEP: ______________________________ Telefone: _____________________________________

OBS: Solicitamos a entrega desta ficha, juntamente com cópia dos documentos de identidade 
e CPF do Presidente até o dia 30 de novembro de 2017, no Grupo de Trabalho Interligar na 
SMED. Esta ficha deverá ser atualizada sempre que houver alteração do Presidente.
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Ilmo. Sr.
OFICIAL DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL – RS

O abaixo assinado, ____________________________________________________ 
residente e domiciliado em _________________________________________ à rua 
______________________________________, nº___________ portador da carteira de 
identidade nº __________________ e CPF nº__________________ Presidente da associação 
denominada __________________________________________________________________, 
vem, respeitosamente, requerer a V.Sª. se digne proceder a averbação do documento anexo à 
margem da inscrição nº______, no Livro “A” nº ___________, do  Ofício do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas desta comarca.

Nestes  termos,
Pede deferimento.

                              Caxias do Sul, ___de_________de 20_____.
                                                                                  _________________________________

                          Assinatura e Firma Reconhecida

OBS: Tudo em 02 vias
1) As Atas lavradas em folhas soltas serão apresentadas para registro em seu original com as devidas 
assinaturas dos presentes;
2) As Atas lavradas em livro próprio e com as devidas assinaturas dos presentes, serão registradas no próprio 
livro apresentado, que deverá conter os termos de Abertura e Encerramento preenchidos, datados e 
assinados.
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Assessoria: Maria Fatima Miot Santos

 Grupo de Trabalho Interligar -  SMED

Telefone: 3901 2323, ramal 220

E-mail: mmsantos@caxias.rs.gov.br
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“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 
convocar os que vivem em torno da escola, e dentro 
da escola, no sentido de participarem, de tomarem 
um pouco o destino da escola na mão, também. 
Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é 
pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se 
põe diante de nós que é o de assumir esse país 
democraticamente.”                        

        (Paulo Freire)
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