PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE DO MUNICÍPIO DE IÇARA
O Município de Içara, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
considerando a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, a Resolução nº 06 de 08 maio de 2020
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na
Escola aos alunos da educação básica bem como sobre o Conselho de Alimentação Escolar CAE, e seus membros titulares e suplentes; neste ato realiza o CHAMAMENTO

Público

sobre o processo de ELEIÇÃO dos membros do CAE primando pelos procedimentos
democráticos de escolha, por meio de assembleias específicas para tal finalidade de modo
remoto em virtude da Pandemia Ocasionada pela Covid 19 e suas variantes .
O processo de escolha dos conselheiros titulares e suplentes, bem como Presidente e Vice do
CAE está amparado no art. 43 da Resolução CD/FNDE nº 06/2020 que determina que os
Conselhos de Alimentação Escolar tenham a seguinte composição:
I - Um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
II - Dois representantes dentre as entidades de trabalhadores da educação e de discentes,
indicados pelos respectivos órgãos de representação, escolhidos por meio de assembleia
específica para tal fim, registrada em ata;
III - Dois representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino a qual pertença a
EEx, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades
similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata; e
IV - Dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia
específica para tal fim, registrada em ata.
Ressalta se que cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo segmento
representado, com exceção dos membros titulares do inciso II, os quais poderão ter como
suplentes qualquer uma das entidades referidas no inciso.
Os representantes do Poder Executivo serão indicados, formalmente, pelo respectivo chefe do
poder Municipal.
Para Tanto os Representantes dos pais de alunos deverão se inscrever neste endereço
eletrônico: https://forms.gle/EdDH5gY7npgE9aEN9 e participar de audiência remota “Google
Meet”, em 29/04/21 às 14h (meet.google.com/dqf-qnho-uya), registrando-se em
ata.
Praça Presidente João Goulart, 120 - Centro - Içara/SC - CEP: 88820-000
Fone: (48) 3431-3500 Fax: (48) 3431-3502 e-mail: conselhos@eduicara.sc.gov.br

Os representantes dos Professores, serão eleitos por sua entidade representativa
SINDSERPI por meio de assembleia que PODERÁ SER REMOTA devido a pandemia e
registrada em ata. Tanto a ata quanto os nomes completos, dados e contato dos representantes
devem ser encaminhado por oficio digitalizado para o e-mail conselhos@eduicara.sc.gov.br.
até 26/04/2021 às 13h
E as Organização da Sociedade Civil que possuam aﬁnidade à temática da segurança
alimentar, da alimentação escolar ou da educação e 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 26 /04/2021 às 13h, contendo
os dados e contato dos indicados e participar de audiência remota organizada pela Secretária
Executiva Municipal dos Conselhos de Educação em consonância com as entidades civis no
dia 27/04/ às 14h em meet.google.com/bsr-yduz-qet
Destaca-se mais uma vez que devido à pandemia mundial de COVID-19, o processo
eletivo do Presidente e Vice 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. Haverá um
formulário de inscrição online para os conselheiros que desejarem ser presidente, espaço para
defesa de suas ideias seguida da votação no dia da Assembleia.
INSCRIÇÃO PARA PRESIDENTE DO CAE;
https://forms.gle/YHmTKRwPoi2aE2Zc9
Assembleia de Eleição:
Data: 29/04/2021
Horário: Início às 14:15
Endereço eletrônico: (meet.google.com/dqf-qnho-uya),
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do telefone 996757433, com
Marli de Faveri.
Içara, 23 de abril de 2021

Rose Margareth Reynaud Mayr
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
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