
Senhores(as) Diretores(as)  e   Professores(as) 

Bom dia. 

A Secretaria Municipal da Educação de Limeira e o Conselho Municipal da Educação 

convocam os delegados para 3ª Etapa da VIII Conferência Conjunta de Educação Municipal 

(COCEM) a ser realizada no dia 29  de maio do corrente ano. 

Local: Centro de Formação do Professor, Parque da Cidade de Limeira 

Temas:  

A Rede Pública Municipal de Educação e os trabalhadores da educação. 

Dos Delegados: 

A eleição dos delegados  nas unidades de ensino obedecerá a seguinte tabela: 

I – De 01 a 08 salas: 01 professor; 

II – De 01 a 17 salas: 02 professores; 

III – De 01 a 26 salas: 03 professores; 

IV – De 01 a 35 salas: 04 professores; 

V – De 01 a 44 salas: 05 professores; 

VI – De 01 a 56 salas: 06 professores; 

VII-  Diretor da escola (Delegado nato). 

. 

Cada Unidade Escolar poderá indicar um suplente que só participará na ausência de um dos 
delegados eleitos. 

São considerados/as delegados/as natos/as à VIII COCEM, em todas as suas etapas, os 
membros titulares  do Conselho Municipal da Educação, os Diretores de Escola, os Agentes de 
Desenvolvimento Educacional, o Secretário Municipal da Educação, os membros da Comissão 
Organizadora e Comissão Ampliada e três representantes de cada Entidade Representativa dos 
trabalhadores que atuam na Educação Pública Municipal (APEOESP, CPP e SINDSEL). 

Após a eleição dos delegados, acessar o link abaixo para efetuar a inscrição: 

 

http://goo.gl/forms/p57VC9pexA  

 

Comissão Organizadora da 3ª Etapa. 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/p57VC9pexA


 

 

ANEXO I  -  3ª ETAPA   

 
UNIDADE ESCOLAR________________________________________ 

ATA - PRÉ CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LIMEIRA - VIII  

COCEM 

Aos ................................................... dias do mês de maio do ano de dois mil e 
quinze, às..................... horas e .......................... minutos, na sala  de 
número....................., reuniram-se os membros da equipe escolar, com a 
presença do(a) diretor da unidade escolar, vice-diretor(a) e professores(as). Ato 
contínuo, submeteu-se à eleição dos delegados em conformidade aos  Artigos 
8º, 9º e 12º do Regimento Interno da VIII COCEM. Em seguida, deu-se 
encerrada a Pré Conferência da qual, para constar, 
eu,................................................................., lavrei a presente ata, que 
aprovada, será assinada por todos, e encaminhada por escrito e por arquivo 
digital. Limeira, ......de maio de 2015. 
(assinaturas).........................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

DELEGADOS(AS) CPF 

DIRETOR(A)/NATO   

PROFESSOR(A)   

PROFESSOR(A)   

PROFESSOR(A)   

PROFESSOR(A)   

PROFESSOR(A)   

PROFESSOR(A)   

SUPLENTE   

Encaminhar  ata preenchida e  assinada  via protocolo aos cuidados da comissão organizadora da VIII 
COCEM/ CME (caixinha nº 77)  e,  por arquivo digital (apenas os nomes dos delegados) via formulário 
on-line  que será  enviado por e-mail. 


