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(CACS-FUNDEB), PERIODO 2023/2026

B -1 (um) representante dos professores da educapao basica publica;

III - 2 (dois) representantes de organizapoes da sociedade civil;

IV-l(um) representante das escolas do campo;

C -1 {um) representante dos diretores das escolas publicas;

D -1 (um) representante dos servldores tecnico-administrativos das escolas basicas publicas;

A. - 2 (dois) representantes do Poder Executive Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da 
Secretaria Municipal de Educapao ou orgao educacional equivalente;

E - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educapao beisica publica;

F - 2 (dois) representantes dos estudantes da educapao basica publica municipal, §is Integrarao 
ainda os conselhos municipals dos Fundos quando houver;

I-1 (um) representante do respective Conselho Municipal de Educapao (CME);

II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei ns 8069, de 13 de Julho de 
1990;

IIV -l(um) representante das escolas Quilombolas;

Os representantes descritos na forma do paragrafo is do 1 e II serao indicados pelos respectivos 
segmentos. Para as demals representapoes os membros serao eleitos entre os pares.

2. A representapao de que trata a alinea 'T devera ser de alunos maiores de idade ou 
emancipados

EDITAL DE CONVOCAQAO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEICAO DO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE SETUBINHA/MG

A Secretaria Municipal de Educapao, em cumprimento aos dispositivos da Lei Municipal n°357, 
de 24 de marpo de 2021, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Educapao e 
Cultura, PATRICIA CRISTINA MARTINE DA SILVA, CONVOCA, por melo do presente edital, a 
comunidade escolar para a Assembleia Geral EXTRAORDINARIA dos membros Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB), para realizapao de eleipao de 
representantes para o mandate de quatro anos, 2023/2026, a realizar-se na Secretaria 
Municipal de Educapao, situado a Rua Minervina Santos Pereira,188 - Centro, no dia 16 de 
dezembro de 2022, as 08:00 (Oito horas). Em consonancia com a Lei Federal de n214.113, de 
25 de dezembro de 2020, o processo eletivo, a realizar-se na data supra, destina-se a escolha 
dos representantes da comunidade, sendo um membro Titular e seu respective Suplente, 
formado pelos segmentos abaixo descritos:

Os candidates cujas representapoes se da por eleipao entre os pares deverao se apresentar no 
dia e hora definidos munidos de documentos pessoais, indicar o segmento e concorrer ao pleito.

1. Os candidates cujas representapoes se da por indicapao do segmento deverao ter seus nomes 
indicados por estes, via oficio fisico, direcionado a Secretaria Municipal de Educapao, 
informando titular e suplente, nome complete sem abreviapoes de cada indicado, n2 do RG e 
CPF. Nao ha necessidade de apresentapao dos indicados no dia da assembleia.



Impedimentos

III-pais dealunosque:

b) "Prestem services terceirizados ao Poder Executive Municipal.

Setubinha, 12 de dezemBri le 2022.

De acordo com a Lei Federal de ns 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, sefao 2, artigo 34, $ 52, 
Sao impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

a) Exergam cargos ou fungoes publicas de livre nomeagao e exonera?ao no ambito dos orgaos 
do Poder Executive Municipal ou

3. A eleifao da mesa diretora (Presidente, Vice-Presidente e Secretario) do novo Conselho 
ocorrera apos a reuniao da formafao do Conselho, atraves de escolha entre os membros.

I - conjuge e parentes consanguineos ou afins, ate terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito 
e dos Secretaries Municipals;

II - tesoureiro, contador ou funcionario de empresa de assessoria e consultoria que prestem 
services relacionados a administracao ou controle interne dos recursos do Fundo, bem como 
ednjuges, parentes consanguineos ou afins, ate terceiro grau, desses profissionais;

Patricia Cristina Martine da Silva, Secretaria Municipal de Educacao de Setubinha.
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