
 
 

 

    DECRETO Nº 3.608, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

                                                                           Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão 

Organizadora da Conferência Municipal de Educação 

do Município de Lindóia do Sul- SC e dá outras provi-

dências. 

                  O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, Estado de Santa Catarina no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

DECRETA 

Art. 1º ‐ Nomear os membros da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Educação do municí-

pio de Lindóia do Sul/SC: 

I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação; 

   -Rosemar Aparecida Guerini Fiorentin 

-Marciane Agustini 

 

II - Representante da Educação Básica da Rede Municipal; 

-Elisangela Balbinoto Vicente 

-Solange Turatti Cittadin 

 

III - Representante da Educação Especial; 

-Ivanete Zuanazzi 

 

IV – Representante das Escolas Estaduais; 

-Luciane Augustini 

 

V- Representante do Conselho Municipal de Educação; 

-Felipe Augusto Bottcher 

 

 



 
 

 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora prevista no caput deste artigo terá as seguintes atribuições: 

  

I - coordenar, supervisionar e promover a realização da Conferência, observados os aspectos técnicos, 

políticos e administrativos; 

II - elaborar o regulamento geral da Conferência, o seu regimento e as orientações para a Conferência 

Municipal;  

III - elaborar o Documento Referência da Conferência Municipal de Educação do Município de Lindóia 

do Sul/SC; 

IV - elaborar a programação e a metodologia para sua operacionalização; 

V - mobilizar e articular a participação dos segmentos da educação e dos setores sociais na Conferência 

Municipal de Educação do Município de Lindóia do Sul/SC; 

VI - viabilizar a infraestrutura necessária para a realização da Conferência Municipal de Educação do 

Município de Lindóia do Sul/SC, com o suporte técnico e o apoio financeiro da Secretaria Municipal de 

Educação, em regime de colaboração com os demais entes federativos e;  

VII - elaborar propostas de divulgação e de estratégias de comunicação do presente artigo.  

 

Art 2º. Durante a Conferência Municipal de Educação serão eleitos os delegados para participação na 4ª 

Conferência Estadual de Educação, conforme critérios estabelecidos no Regimento Interno, respeitando-

se o porte do Município e a paridade entre instituições governamentais e não governamentais.  

 

Art. 3º A participação dos membros indicados para compor a Comissão Organizadora da Conferência 

Municipal de Educação será considerada de relevante interesse público e não será remunerada. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do 

Orçamento da Secretaria Municipal de Educação.  

 

Art. 5º. O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 



 
 

 

Lindóia do Sul-SC, 08 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Neudi Angelo Bertol 

Prefeito Municipal 

 

 

Conferido e registrado. 

Para publicação no DOM/SC. 

 

______/______/_________. 

 

 

Ligia Libera Venturin 

Assistente Administrativo 

 

 

 

 


