
 

CACS FUNDEB CONVOCA NOVA ELEIÇÃO PARA DEFINIR 
REPRESENTANTES 

 

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento 

da Educação Básica (CACS-FUNDEB) realizará, no mês de dezembro, a eleição para a composição 

dos membros titulares e suplentes que estarão à frente do conselho durante a gestão 2023/2026. 

A Presidência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica (CACS Fundeb) convoca nova eleição para representantes 

do órgão. Os interessados têm de 18 de novembro a 02 de dezembro de 2022 para se inscrever da 

Ficha Cadastral: Anexo I e Anexo II, das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h,30 na Secretaria 
Municipal de Educação, Rua Eros Ruppel Abdala nº 518, Centro, Tunas do Paraná. 

Porém, para exercer o direito a voto ou concorrer a uma das vagas como membro, é preciso 

ser representante de um dos segmentos. Serão eleitos 26 membros, sendo 13 titulares e 13 

suplentes. Segue a Composição do Conselho. O CACS-FUNDEB será constituído na seguinte 

forma: 
I – 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da Secretaria 

Municipal de Educação;  

II -  1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;  

III – 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;  

IV – 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do 

Município; 

V -  2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública do 

Município;  

VI – 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, devendo 1 

(um) deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas;  

VII – 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- CME;  

VIII - 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente- indicado por seus pares;  

IX - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil; 

 



Os membros representantes de que tratam dos incisos: II, III, IV e V, VI, serão indicados pelas 

respectivas representações e eleitos após processo eletivo organizado para escolha, pelos 

respectivos pares. 

Os membros de que tratam dos incisos: VII, VIII, serão indicados pelo Colegiado dos respectivos 

Conselhos. 

Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os 

segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação 

no processo eletivo. 

 

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL  
 

  As escolas municipais indicarão seus representantes, após consulta e eleições 

internas, ou assembleia interna, por meio do preenchimento de Ficha Cadastral (Anexo I), a ser 

enviada para a Secretaria Municipal de Educação no período de  18 de novembro a  02 de dezembro 

de 2022.  

 Os segmentos disponíveis para inscrição são:   

a) - 2 (dois) representantes dos professores da educação básica pública municipal;   

b) - 2 (dois) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas 

públicas;  

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

d) - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, devendo 1 (um) 

deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas;  

Os demais segmentos serão indicados pelos órgãos correspondentes até o dia 01 de 

dezembro de 2022.  

A divulgação das inscrições deferidas será feita no Portal da Edcação do município; 
 

Votação e mandato 
Após a fase de habilitação, será realizada a votação em 19 de dezembro, das 8h às 14h, na 

Casa da Cultura, com o resultado divulgado no dia seguinte. Os novos conselheiros assumem a 

gestão 2023/2026, iniciando-se em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito da cidade. 

A recondução dos conselheiros para o próximo mandato é proibida. 

 

Tunas do Paraná, 18 de novembro de 2022 
 
 

Edson Brasilio de Oliveira 
Presidente do CACS - FUNDEB 



ANEXO I  

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS 

 DO CACS/FUNDEB, BIÊNIO 2023-2026  
  

FICHA CADASTRAL  
 

1. DADOS GERAIS  

NOME COMPLETO:  

DATA DE NASCIMENTO:  

TELEFONE (S):  

E-MAIL:  

2. ENDEREÇO  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CIDADE:  

3. DOCUMENTOS  

RG:   CPF:  
4. INSCRIÇÃO  

Solicita inscrição para o seguinte segmento:  
 (    ) representantes dos professores da educação básica pública;  
 (    ) representantes dos diretores das escolas básicas públicas;   
 (    ) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;   
 (    ) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;   
 (    ) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, devendo 1 (um) deles ser indicado 
pela entidade de estudantes secundaristas;  
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VINCULADA:   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 

 
Ficha de Inscrição para Eleição de Representantes de Organizações da Sociedade Civil  para 

o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – CACS 

FUNDEB – 2023-2026 
 

Estabelecimento:   
Data:  /   /   

 
Titular 
Nome completo:      

Endereço:   

Telefone:   

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor: UF.:   

CPF: E-mail:    

 
 
 

 Assinatura:    
 
 
 

Suplente 
Nome completo:      

Endereço:   

Telefone:   

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor: UF.:   

CPF: E-mail:    

 
 
 
           Assinatura:   ______________________________________________________________ 
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