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OFÍCIO/CMECL/Nº 119/2022 

 

Conselheiro Lafaiete, 12 de setembro de 2022. 

 

Ao Senhor, 

Albano de Souza Tibúrcio 

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer 

Praça Barão de Queluz, 11 - Centro 

NESTA 

 

 

 

ASSUNTO:  REQUISIÇÃO/FAZ – PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RECOMPOSIÇÃO 
 

  Prezado Secretário, 

De acordo com a Lei Municipal nº 5.114/2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal 

de Educação, se houver desligamento, afastamento sem justificativa ou rompimento do 

vínculo de algum conselheiro, o Presidente, automaticamente, pedirá à respectiva categoria a 

indicação de um novo nome de conselheiro que procederá conforme dispõe o §1o do art. 7o 

desta Lei. 

 

Portanto, em virtude do pedido de desligamento do Senhor Wesley de Paula Caetano, 

encaminhamos anexo para a publicação o Edital n.º 001/2022  que dispõe sobre a eleição para 

preenchimento de 1 (uma) cadeira para representante suplente dos pais de alunos, regularmente 

matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino para o Conselho Municipal de Educação 

de Conselheiro Lafaiete, mandato 2022 a 2023. 

 

Por oportuno, requisitamos que o referido edital seja encaminhado às escolas da rede 

municipal de ensino e devidamente divulgado para toda a comunidade escolar. 

 

 

Respeitosamente, 

 

GILDEIA CAMPOS DE SOUZA 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
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Edital nº 01/2022 
 
 

Eleição para o Conselho Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete 

Representantes dos pais de alunos, regularmente matriculados nas Escolas da 

Rede Municipal de Ensino 

 

 
Dispõe sobre a eleição para preenchimento de 1 (uma) cadeira para 

representante suplente dos pais de alunos, regularmente matriculados 

nas Escolas da Rede Municipal de Ensino para o Conselho Municipal 

de Educação de Conselheiro Lafaiete, mandato 2022 a 2023. 

 

 
O segmento dos pais de alunos regularmente matriculados nas Escolas da Rede 

Municipal de Ensino, em face do disposto pela Lei Municipal n° 5114/2009, Art. 7º, §2º, 

tornam público o presente edital e convocam a comunidade para processo eleitoral. 

Considerando a Lei Municipal nº 5.114/2021 que institui o Conselho Municipal de 

Educação (CMECL) do município de Conselheiro Lafaiete. 

Considerando a necessária recomposição do CMECL para o mandato do biênio 

2022- 2023. 

Convoca todos os integrantes desse segmento para comparecer à assembleia de 

escolha de representantes do segmento no CMECL com o intuito de compor o egrégio 

órgão a fim de colaborar com o Sistema Municipal de Ensino de Conselheiro Lafaiete 

e exercer as funções de caráter normativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador, 

paritário e permanente acerca dos temas referentes à educação e ao ensino, atuando 

na formulação e planejamento das políticas de educação no âmbito do Município de 

Conselheiro Lafaiete. 

A reunião será realizada no dia 20 de setembro de 2022, às 19h, por meio da 

plataforma Google Meet link:  https://meet.google.com/dqa-vhjm-cks 

 
 

 

GILDÉIA CAMPOS DE SOUZA 

Presidente do Conselho 
Municipal de Educação 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

Conselheiro Lafaiete - MG 

Representantes dos pais de alunos das Escolas Públicas Municipais 
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