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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO CACS-FUNDEB 

SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS ENTIDADES REPRESENTATIVAS  

 

 

A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, nos termos do art. 42, determinou aos 

Municípios, no âmbito dessa jurisdição administrativa, a instituição de novo Conselho de 

Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, como 

órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, e que 

tem como uma de suas funções, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais 

destinados à manutenção da educação básica. 

Por essas razões, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia vem 

respeitosamente convidar todas as Organizações da Sociedade Civil e demais 

Representatividades que se enquadrem nos parâmetros preconizados na Lei Nº 4.579 de 26 de 

março de 2021 em consonância com a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para 

participarem do processo eletivo, que definirá representantes titulares de cada organização ou 

representatividade e representantes suplentes, os quais integrarão o referido colegiado. 

Para tanto, cada Organização da Sociedade Civil deverá proceder com a indicação de 2 

(dois) representantes, em oficio com papel timbrado. Os ofícios digitalizados devem ser 

encaminhados para o e-mail conselhos@eduicara.sc.gov.br até 05/04/2021 às 13h. 

Os representantes dos Professores, Técnicos Administrativos serão eleitos por sua 

entidade representativa SINDSERPI e encaminhada os nomes dos representantes por oficio 

digitalizado para o e-mail conselhos@eduicara.sc.gov.br até 05/04/2021às 13h. 

Os Representantes do Conselho Tutelar Serão eleitos e indicados por seus pares e 

encaminhada por oficio digitalizado para o e-mail conselhos@eduicara.sc.gov.br 

até 05/04/2021 às 13h. 

 

Os demais Representantes, pais, alunos e diretores deverão se inscrever até dia 

05/04/2021 no endereço eletrônico abaixo e participar da reunião no dia e horário marcado. 

 

https://forms.gle/5VHSHttXRNEL1Usp6 

 

 

Devido à pandemia mundial de COVID-19, o processo eletivo será realizado através 

da plataforma “Google Meet”, atendendo assim todas as restrições sanitárias estabelecidas 

pela Organização Mundial de Saúde. Para participar, o acesso poderá ser feito pelo 

computador, através dos navegadores “Google Chrome” ou “Mozilla Firefox”, assim como 

por celular com acesso à internet. 
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Reunião Com Diretores: 

Data: 06/04/2021 

Horário: Início às 14:00 

Endereço eletrônico: meet.google.com/soy-ihks-mdf 

 

Reunião Com Alunos 

Data: 06/04/2021 

Horário: Início às 15:00 

Endereço eletrônico: meet.google.com/ncb-yohj-bew 

 

Reunião com Sociedade Civil 

Data: 06/04/2021 

Horário: Início às 16:00 

Endereço eletrônico: meet.google.com/eah-jyao-fob 

 

Reunião com Pais de alunos 

Data: 06/04/2021 

Horário: Início às 19:00 

Endereço eletrônico: meet.google.com/vzn-ovvb-ujv 

 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do telefone 996757433, com 

Marli de Faveri. 

 

Içara, 30 de março de 2021. 

 

Rose Margareth Reynaud Mayr 

SecretáriaMunicipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

 


