
 
 
 
 
 
 

 

 

Lauro de Freitas, 4 de agosto de 2021 

 

Ofício nº 17/2021/CACS-FUNDEB 
 
À  Sra. Vânia Galvão 
Secretária de Educação de Lauro de Freitas 
 
Ao Sr. Ápio Vinagre  
Controlador Geral do Município  
 
C/c: Ao Sr. Ailton Florêncio 
  Secretário de Administração 
 

Prezados Senhores, 

Ao cumprimentá-los cordialmente, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB solicita que seja dada ampla transparência aos pareceres anuais referentes ao 

acompanhamento das contas do FUNDEB de 2020 e das contas dos Recursos do Precatório do 

FUNDEF de 2020, conforme indica a lei municipal 1.935/2021 em seu artigo 2º, inciso I. 

  
Art. 2º Sempre que entender conveniente, o Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS 
FUNDEB), poderá: 

I - apresentar ao Poder Legislativo Municipal e aos órgãos de 
controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis 
e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao 
documento, publicado em sítio da internet e no Portal da Transparência 
do município; (grifo nosso) 

 

Os pareceres foram concluídos no dia 28 de abril deste ano e encontram-se em anexo. 

Solicitamos ainda que seja disponibilizado em site oficial da Prefeitura de Lauro de Freitas link 

para a página “CACS FUNDEB” com informações atualizadas sobre a composição e 

funcionamento deste Conselho. Segundo artigo 12 da lei municipal 1.935/2021, na página deve 

conter: 

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam; 

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho; 

III - atas de reuniões; 



 
 
 
 
 
 

 

 

IV - relatórios e pareceres; 

V - outros documentos produzidos pelo conselho. 

Segue em anexo documento com nome dos Conselheiros com as respectivas entidades 

que representam, e-mail do Conselho e atas de reunião relativas ao primeiro semestre de 2021 

para publicação.  

Confessamo-nos antecipadamente gratos pela atenção. 

Respeitosamente, 

 

 

Marcos Fellipe Costa Marques 
Presidente do CACS-FUNDEB 

 

 


