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  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA - RS 
SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA. 

EDITAL nº 258, DE 06 DE MAIO DE 2019. 
 

Convoca para preenchimento de vagas de titular e 

vagas de suplente, para substituição, 

respectivamente, no Conselho do FUNDEB – 

Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação. 

O Prefeito de Capão da Canoa, em cumprimento aos artigos 2º, 3º e 4º, da Lei nº 2.912 de 

04 de julho de 2012, convoca para preenchimento de vagas de titular e vagas de suplente, para 

substituição, respectivamente, no Conselho do FUNDEB – Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 

     I - um representante titular e um representante suplente do Executivo Municipal; 
    IV - um representante titular e um suplente dos servidores técnico-administrativos da educação 
básica pública; 
    V – um representante titular e dois suplentes dos pais de alunos da educação básica pública; 
    VI – dois representantes suplentes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais 
indicado por entidade de estudantes secundaristas;   
    VII - um representante titular e um suplente do Conselho Municipal de Educação; 

 
         § 1º Os membros de que tratam os incisos III, V e VI deste artigo serão indicados pelo 

conjunto dos estabelecimentos (SMEC - Secretaria Municipal de Educação e CPM- Círculo de Pais e 
Mestres), após processo eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos respectivos pares. 
 
              § 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 ou 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 - estudantes que não sejam emancipados; e 
             IV - pais de alunos que: 
         a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder 
Executivo Municipal; ou 
         b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. 

A assembleia de escolha ao preenchimento das vagas será no dia 15/05/2019, quarta-feira, às 
14h, na sala do Conselho , 2º andar do Centro administrativo na Av. Paraguassú, nº 1881, Centro, 
Capão da Canoa (RS). Os indicados deverão trazer consigo ofício de indicação, assinado pelo 
Presidente da Entidade. 

Capão da Canoa, 06 de MAIO de 2019. 
Registre-se e Publique-se.  

 

 

AMAURI MAGNUS GERMANO,  
                                                                                             Prefeito Municipal 

RAPHAEL MACHADO AYUB,  
Secretário de Administração 
 
 
 
 LUCIANO LUÍS FLORES, 
Secretário de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária                                               Procuradoria. 


