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OFÍCIO/CMECL/CMACSFUNDEB/Nº 028/2021 

Conselheiro Lafaiete, 22 de novembro de 2021. 

Ao Senhor  

Cayo Marcus de Almeida Fernandes 
Procurador Municipal 

 

Cc: Comissão de Educação 

Câmara Municipal 
 

Assunto: Recomposição do CACS/Fundeb 

Prezado Procurador Municipal, 

Informamos que através do site da Prefeitura Municipal , detectamos que foi publicado Decreto de 

recomposição no dia 18/11/21, Decreto 237/2021. 

No entanto, compete-nos destacar que conforme consta na consideração do Decreto, o pedido de 

recomposição partiu da requisição do Ofício/ CMACSFUNDEB/ 016/2021, expedido em 
24/08/2021. Como não fomos atendidos no dia 28/09/21 reiteramos a requisição do Ofício n 016/21. 

Até o dia 17/11 a requisição ainda não havia sido atendida.  No entanto, surpreende-nos ao 

constatar que no Decreto publicado no dia 18/11/2021, mesmo após a decorrência de quase 3 meses 

após o pedido de recomposição, foi efetuado somente a substituição de um representante indicado 
no Ofício do CACS, ou seja, a representante dos professores, indicada pelo Sindicato dos 
Servidores Municipais, a sra. Gildeia Campos. 

Assim, indagamos por que o Poder Executivo, reconhecendo o pedido do CACS no Ofício 016/21 só 
fez a recomposição de um representante? Por que não recompôs o Conselho com as demais 

substituições solicitadas? Existe algum motivo específico que fundamenta a não recomposição dos 

outros segmentos paras os quais constam pedidos de desligamento devidamente encaminhados? 

Segue anexo Ofício 16/2021 comprovando a solicitação do CACS/Fundeb há 3 meses.  

Em decorrência e nos termos deste documento solicitamos a tomada das medidas cabíveis para 

atendimento integral do Ofício 016/2021 e será este documento encaminhado à Comissão de 

Educação da Câmara Municipal como parte do processo do Ofício 08/2021 no qual dentre outros 

aspectos aborda a necessidade de devida nomeação dos Conselheiros do CACS/Fundeb.  

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 


