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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO DO 

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

DE SANTA RITA DO ITUÊTO/MG (CACS-FUNDEB), PERÍODO 2023/2026 

 

 A Secretaria Municipal de Educação, em cumprimento aos dispositivos da Lei 

Municipal n° 1.214, de 10 de Maio de 2021, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Educação, WASLEY ALEANDRO DA SILVA, 

CONVOCA, por meio do presente edital, a comunidade escolar para a 

Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA dos membros Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-FUNDEB) e Conselho 

Municipal de Educação (CME), para realização de eleição de representantes 

para o mandato de quatro anos, 2023/2026, a realizar-se por meio eletrônico 

através do site https://santaritadoitueto.mg.gov.br/, no período de 00h00 as 

23:59min do dia 21 de dezembro de 2022. 

 

Em consonância com a Lei Federal de nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, 

o processo eletivo, a realizar-se na data supra, destina-se à escolha dos 

representantes da comunidade, sendo um membro Titular e seu respectivo 

Suplente, formado pelos segmentos abaixo descritos:  

A 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;  

D - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 

básicas públicas;  

C - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 

 

Os demais representantes descritos na forma do art.2º da lei municipal 1.214, 

serão indicados pelos respectivos segmentos. Para as demais representações 

os membros serão eleitos entre os pares. Os candidatos cujas representações 

se dá por eleição entre os pares deverão preencher a ficha de intenção de 

participação (anexo I) até as 15hs do dia 16 de Dezembro de 2022 e concorrer 

ao pleito.  
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1. Os candidatos cujas representações se dá por indicação do segmento deverão 

ter seus nomes indicados por estes, via ofício físico, direcionado à Secretaria 

Municipal de Educação, informando titular e suplente, nome completo sem 

abreviações de cada indicado, nº do RG e CPF. Não há necessidade de 

preencher a ficha de intenção de participação.  

2. A representação de que trata a alínea “f”  da lei municipal 1.214 deverá ser de 

alunos maiores de idade ou emancipado 

3. A eleição da mesa diretora (Presidente, Vice Presidente e Secretário) do novo 

Conselho ocorrerá após a reunião da formação do Conselho, através de escolha 

entre os membros.  

Impedimentos 

 

De acordo com a Lei Federal de nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, seção 

2, artigo 34, $ 5º, São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:  

I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e 

do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais;  

II – tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria e consultoria 

que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos 

recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 

terceiro grau, desses profissionais; 

 III – pais de alunos que: a) Exerçam cargos ou funções públicas de livre 

nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal ou 

b) “Prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.  

 

Santa Rita do Ituêto, 14 de dezembro de 2022. 

 

Wasley Aleandro da Silva 

Secretário Municipal de Educação 

 

mailto:educacaostaritadoitueto@hotmail.com


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Avenida Antônio Berçan, 29, Centro  –  CEP:35.225.000 

Santa Rita do Ituêto-MG 

Email: educacaostaritadoitueto@hotmail.com 

Fone: (33)3265-1139 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

 
 

 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

              CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

  CONSELHO DO FUNDEB 

 

INSTITUIÇÃO/UNIDADE:___________________________________________ 

INDICAÇÃO (NOME):______________________________________________ 

RG:____________________ORGÃO EMISSOR_____________U.F:________ 

DATA DE NASCIMENTO:__________________________________________ 

C.P.F:______________________________________TELEFONE:__________ 

E-MAIL:________________________________________________________ 

ENDEREÇO:____________________________________________________

BAIRRO:________________________COMPLEMENTO:_________________ 

NOME DO PAI:__________________________________________________ 

NOME DA MÃE:__________________________________________________ 

 

SEGMENTO :   (      ) Representante do Magistério Publico Municipal. 

       (     ) Representante dos Servidores técnico-administrativos. 

       (     ) Representante dos pais de alunos. 

 

 

Santa Rita do Ituêto_______ de dezembro de 2022. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato. 
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