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RESOLUÇÃO CIGA N.º 234, DE 29 DE JUNHO DE 2022 
 
 

Institui a Câmara Técnica de Educação e 
estabelece sua composição, e dá outras 
providências. 

 
 

Considerando que constitui objeto do Ciga, nos termos do art. 6º do seu Contrato 
de Consórcio Público: 

(...) o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e 
suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, 
que empreguem tecnologias da informação e comunicação 
aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial 
a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a 
sociedade civil, e que promovam o acesso a informações 
relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços 
públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão 
digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os 
gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de 
eficiência e eficácia da gestão pública. 

 
 

Considerando que o Ciga tem natureza multifinalitária, e que constam dentre suas 
finalidades, nos termos do art. 7º do seu Contrato de Consórcio Público: 

(...) IV - desenvolver, de acordo com as necessidades e interesses 
dos consorciados, ações conjuntas para atendimento do objeto 
do Consórcio Público; 
X - realizar estudos e pesquisas de tecnologias da informação 
relacionadas à gestão pública, tanto no desenvolvimento de 
sistemas e aquisição de equipamentos quanto na inserção 
tecnológica dos consorciados; 
XI - promover a articulação entre os atores envolvidos no 
processo de desenvolvimento tecnológico dos municípios, 
consórcios públicos, federações e associações de municípios; 
XII - propor políticas de inserção e desenvolvimento tecnológico 
dos consorciados, bem como a inclusão digital da sociedade;  

 
Considerando a necessidade de continuação e ampliação do Projeto Educação 

Conectada, instituído em abril de 2020 e que possui foco em melhorias tecnológicas e 
de qualificação de professores, por meio de contratação de serviços, equipamentos e 
capacitação; 

Considerando que os municípios dispõem em seus quadros de pessoal de 
especialistas com notável conhecimento técnico, intelectual e de realidade de atuação; 
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Considerando o modelo da quádrupla helice de inovação, em que a inovação é 
gerada a partir de dinâmicas internas e pelas relações e interações entre as quatro hélices 
(universidade e ambientes científicos, meio empresarial, governo e sociedade); 

 
Considerando que, nos termos do art. 19, XV, e, do Contrato de Consórcio Público 

do Ciga, compete ao Conselho de Administração do CIGA aprovar, ad referendum da 
Assembleia Geral, a criação de câmaras técnicas, comitês, ou grupos de discussão com a 
participação da sociedade civil; 

 
Considerando que na 32ª Reunião Ordinária do CIGA, realizada em 15 de junho de 

2022, foi aprovada a criação de uma nova Câmara Técnica de Educação, conforme Ata 
publicada no Diário Oficial dos Municípios de  Santa Catarina – DOM/SC, em 29 de junho 
de 2022 (Publicação Nº 4002613: ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CIGA - 
15.06.2022 - disponível em: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/06/1656521185_6bbeb3d
bc6c8426793aabdb08e133da6_extrato.pdf); 

 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA – CIGA, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pelos Contrato de 
Consórcio Público e Estatuto do Ciga, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Instituir a Câmara Técnica de Educação visando a articulação de agentes 
educacionais representantes de universidade e ambientes científicos, do meio empresarial, 
do governo e da sociedade, para acesso e compartilhamento de informações, troca de 
experiências e de definição de estratégia e de posicionamento sobre temas relacionados 
à educação, prioritariamente, mas não exclusivamente, os vinculados a soluções 
tecnológicas. 

Art. 2º Nomear os seguintes membros para a constituição da Câmara Técnica de 
Educação: 

 
Nome Organização / Município Cargo / função 
Carlos Eduardo Moreira CISAMA Coordenador do Programa 

de Educação Municipal 
David Jones Treis SESI/SENAI Analista em 

Transformação Digital 
Diego Calegari Feldhaus Joinville (SC) Secretário Municipal de 

Educação 
Eliane Aparecida Busnardo 
Buemo 

Brusque (SC) Secretária Municipal de 
Educação 

Felipe Mandawalli ACATE -  Associação 
Catarinense de Tecnologia 

Diretor da Vertical 
Educação 
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Flávio Marques Prol MegaEdu  
Gilmara da Silva AMFRI Consultora 
Ivete Favetti Luzerna (SC) Secretária Municipal de 

Educação, Cultura e 
Esporte 

Luana Wunsch UNINTER Professora Universitária 
Maira Regina Luiz Orleans (SC) Secretária Municipal de 

Educação 
Neusa Hahn Beilke Iporã do Oeste (SC) Secretária Municipal de 

Educação 
Nicolle Squilante dos 
Santos 

Educaree Fundadora 

Renato Gonzales Silva 
Ramão 

CIGA Técnico de TI 

Sônia Regina Victorino 
Fachini 

UNDIME SC Assessora Pedagógica 

Thalles Gomes CIEB - Centro de Inovação para 
a Educação Brasileira 

Coordenador Jurídico e 
Parcerias Públicas 

Virgínia Angélica Reck CIGA Técnico de TI 
Aguardando indicação GRANFPOLIS  
Aguardando indicação Secretaria de Estado da 

Educação 
 

 

Art. 3º Caberá ao CIGA secretariar as reuniões, realizar convites aos membros da 
Câmara Técnica e a outros participantes, sempre que indicados pelo Grupo. 

Art. 4º Fica atribuído ao representante de cada entidade convidada o 
compartilhamento das informações produzidas nos trabalhos. 

Art. 5º A participação de representes e de suas instituições é voluntária e não gera 
qualquer vínculo ou obrigação do participante e sua instituição de origem com o CIGA. 

Art. 6º Esta Resolução entre em vigor nesta data, devendo ser publicada no órgão 
oficial de divulgação dos atos do CIGA, como condição indispensável à sua eficácia, nos 
termos do artigo 51 do Contrato de Consórcio Público e do artigo 37 do Estatuto, os dois 
do CIGA. 

 
 

Florianópolis, 29 de junho de 2022. 
 
 

ÉRCIO KRIEK 
Presidente do CIGA 

Prefeito de Pomerode (SC) 
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