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CARTA ABERTA AOS CONSELHEIROS DO CACS/Fundeb E  
DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

Conselheiro Lafaiete, 16 de novembro de 2021. 
 

A Presidência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, 
representados por Etelvina Rossi (Presidente) e Cléber Mucio Moraes (Vice- Presidente), 
vem, por meio deste, ESCLARECER: 

No dia 13/11 (sábado) recebemos um e-mail encaminhado pela Sra. Liamara Verdolim, 
Conselheira Suplente, no qual convoca uma Reunião Extraordinária do FUNDEB para o 
dia 16/11 (3ª feira). 

Em consideração ao Regimento Interno do CACS/Fundeb, por oportuno, LEMBRAMOS: 

Art. 9º. O Plenário é o órgão deliberativo do Conselho e reunir-se-á, ordinariamente, a 
cada mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu 
Presidente, ou mediante solicitação por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
integrantes do colegiado. 
 

Desta forma, destacamos que até a presente data a Presidência não recebeu nenhuma 
solicitação por escrito tratando de realização de reunião, de nenhuma pauta e nem quem 
são os membros que estão solicitando tal reunião. Conforme regimento, a solicitação 
deverá ser encaminhada ao Presidente e não ao e-mail dos Conselheiros. Não há 
disposição para que um único Conselheiro convoque reunião. Este não é o tramite correto 
e desrespeita todo o rito regimental causando confusão para os demais Conselheiros. 

AINDA, 

Art. 12. Compete ao Presidente do Conselho: 
I-cumprir e fazer cumprir o Regimento; 
II-aprovar a pauta e a ordem do dia; 
III-convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
IV-Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as 
medidas necessárias à consecução das suas finalidades; 
V-distribuir os expedientes às Câmaras e Comissões; 
VI-assinar as deliberações do Conselho; 
VII-praticar todos os atos administrativos de competência do Órgão; 
VIII-representar o Conselho em juízo e fora dele; 
XIX-fazer publicar na forma adequada as Deliberações do Conselho. 
 
Destacamos que é preciso ser respeitada a figura do Presidente e suas competências 
destacadas acima. A Presidência (Presidente e vice) foi eleita por seus pares 
democraticamente para representar este Conselho em juízo e fora dele, atitudes como 
essa podem desmoralizar a Presidência, cabendo falta de decoro e moralidade. 
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AINDA, 
 
Art. 26. São princípios éticos fundamentais norteadores do CACS-FUNDEB e seus 
Conselheiros: 

I. moralidade, integridade, honestidade e decoro; 
II. impessoalidade, imparcialidade, independência e objetividade; 
III. legalidade e transparência; 
IV. zelar pelo sigilo e pela segurança das informações; 
V. primar pela gestão democrática e pela efetividade do controle social das 
políticas    públicas referentes ao FUNDEB. 
 

Art. 27. É vedado ao Conselheiro: 

I. atentar contra a ética, a moral e o decoro; 
II. prejudicar deliberadamente a reputação de outros Conselheiros; 
III. ser conivente com erro ou infração a este Regimento; 
V. falsear deliberadamente a verdade ou basear-se na má-fé. 
 

Destacamos que atitudes como essa afetam a objetividade, causando confusão e 
desencontro de informações aos Conselheiros. São incabíveis e pertinentes à 
advertência. Também, as muitas discussões no grupo de Whatzapp geram desgastes e 
informações desencontradas. Por isso, foi criado pela Presidência, conforme já informado, 
um grupo oficial para comunicados e encaminhamentos de documentos, com o objetivo 
de viabilizar, dar transparência e zelar pela segurança das informações oficiais. O grupo 
de discussões é bem vindo para quem deseja manter o ambiente de discussões, mas não 
é um grupo oficial deste órgão. É preciso ser respeitado que nem todos os Conselheiros 
tem tempo e conseguem acompanhar tanta demanda gerada. É importante destacar ainda 
que qualquer discussão deve ser pautada na moralidade, integridade, honestidade e 
decoro. Situações contrárias a esta tendem a desgastar assuntos tão importantes ao 
ambiente educacional, não colaborando em nada e prejudicando o andamento das pautas. 
Os conselheiros são voluntários e tem outros afazeres além das importantes demandas 
deste órgão. É fundamental que se mantenha esta atenção e que tenhamos objetividade 
nos assuntos discutidos, conforme já alertado anteriormente. 

 

AINDA, 
 
Art. 29. A pauta das sessões ordinárias do Conselho do FUNDEB será distribuída aos 
seus membros, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil.  
§ 1° - Qualquer Conselheiro poderá apresentar matéria à apreciação do Plenário, 
protocolando-a e encaminhando-a ao Secretário Executivo, com a antecedência de 02 
(dois) dias úteis, a fim de que seja incluída na pauta da sessão seguinte. 
 
Destacamos que qualquer Conselheiro poderá encaminhar matéria para discussão 
obedecendo aos prazos regimentais e dias úteis. Ainda que fosse válido regimentalmente 
o agendamento de tal reunião, o e-mail da Conselheira em questão foi encaminhado dia 
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13/11 (sábado) e no dia 15/11 é uma segunda-feira, constando feriado nacional, 
mostrando certo desconhecimento do Art. 29 e demais itens deste documento. 

 

AINDA DESTACAMOS, 

Que os Conselhos Municipais são órgão independentes da Administração Pública e 
representam a sociedade por meio de seus Conselheiros. Nenhuma outra instituição 
poderá interferir nos trabalhos e decisões deste órgão. 

Estão circulando nos meios sociais áudios da professora Gildéia Campos, representante 
do Sindicato dos Servidores Municipais, que ainda não foi nomeada pelo Executivo como 
Conselheira do CACS/Fundeb, convocando e reforçando para a referida reunião 
agendada pela Conselheira Liamara Verdolim, também representante deste Sindicato, 
como se fosse o Conselho convocando. 

Reforçamos e repugnamos tais atitudes, destacando esses DOIS FATOS GRAVÍSSIMOS: 
1-os áudios que circulam e 2- esta convocação de reunião. Eles instigam levantamento 
de pauta e posicionamento, imputando a responsabilidade de várias questões à 
Presidência do Fundeb, bem como, convocando para participação de uma reunião em 
caráter oficial sendo que conforme já manifestado, a Presidência do CACS não convocou 
tal reunião e nem recebeu por parte dos Conselheiros, documento oficial que ampare essa 
reunião. 

A título de esclarecimento, informamos que os assuntos mencionados nos áudios já 
tiveram seu devido encaminhamento, inclusive todos os conselheiros estão cientes destes 
documentos, uma vez que são compartilhados entre os membros em grupo oficial do 
CACS. 

Nesta oportunidade, diante dos fatos apresentados, a Presidência manifesta o sentimento 
de ataque de cunho pessoal e a falta de decoro com o objetivo de causar desordem e 
desestabilização no trabalho sério do Controle Social, inclusive atingindo o caráter 
democrático dos Conselhos e colocando em dúvida sua dignidade. 
 

Portanto, referendamos: 

NÃO HÁ REUNIÃO AGENDADA OFICIALMENTE PELO CACS/FUNDEB. Na 
oportunidade lembramos que conforme já foi comunicado em 12/11, agendaremos uma 
reunião para discutirmos a questão da infraestrutura do CACS, os comunicados realizados 
aos órgãos oficiais e o caráter urgente da aprovação dos recursos das verbas federais. 
Por uma questão de ordem, essa será a Reunião Ordinária, pois precisou ser desmarcada 
e não, Extraordinária como a Conselheira coloca no e-mail. 

O CACS/Fundeb manifesta que respeita a organização sindical, bem como, 
considera importante sua participação nos direitos dos servidores conforme 
demanda a qualidade da educação pública e está sempre disposto a esse diálogo.  

SOLICITAMOS que os Conselheiros se atentem ao Regimento a fim de não gerarem 
situações desnecessárias como esta e passíveis de advertência. Como é do 
conhecimento de todos, o CACS está atravessando por um momento complicado de falta 
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de infraestrutura para cumprir seu papel de Controle Social que deve ser garantido pelo 
Executivo Municipal. No momento precisamos de calma e discernimento. 

ESSA CARTA ABERTA DESTINA-SE A QUALQUER CIDADÃO QUE DESEJE 
MAIORES ESCLARECIMENTOS.  

Estamos à disposição pelo e-mail fundebcl@yahoo.com. 

 

 

Respeitosamente,                                    
 

ETELVINA ROSSI 
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento 

                        e Controle Social do FUNDEB 
 

 

 
                                                                   
                                                            CLÉBER MÚCIO MORAIS 

Vice- Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB 


