
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 287/2007 – CEE 
Dá nova redação ao Art. 31 do Regimento Escolar e 
a normas regulamentadas da Banca Permanente de 
Exames Supletivos do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos, nesta cidade. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
2006, e considerando a indicação nº 001/2007-CEE aprovada nesta data. 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - O art. 31 do Regimento Escolar do Centro de Educação de Jovens e 
Adultos – CEJA, integrante da rede pública estadual, localizado na rua Rio Branco, nº 264, 
Centro, nesta cidade, passa a constar com a seguinte redação. 

 

“Art. 31... 
 

A banca permanente de exames supletivos deverá atender a casos considerados 
especiais a maiores de quinze anos para o ensino fundamental e a maiores de dezoito anos 
para o ensino médio: 

 

a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 

 

Art. 2º - A norma Regulamentar referente ao atendimento a casos considerados 
especiais passa a constar com a seguinte redação: 

 
“A banca permanente de exames supletivos deverá atender a casos considerados 

especiais a maiores de quinze anos para o ensino fundamental e a maiores de dezoito anos 
para o ensino médio: 

 

a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
 
Art. 3º - A norma Regulamentar referente a documentos dos alunos aprovados 

passa a constar com a seguinte redação: 
 

“Ao final de cada semana será enviada a ata dos resultados dos alunos aprovados 
para a Supervisão de Inspeção Escolar e os atestados serão enviados para a EJA”.  
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de novembro de 2007. 

 
 

José Ribamar Bastos Ramos 
Presidente em Exercício - CEE 

 
 

Lidmar Figueiredo Viana Pereira 
Relatora 

 
 

 


