
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB DE
CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois às dezessete horas e quinze
minutos em primeira convocação e dezoito horas em segunda convocação iniciou a reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB em formato on-line na
plataforma google meet direcionado por meio do ID mxp-jrzk-sob e seguindo a
convocação e pauta feitas pelo presidente Acilio Ferreira da Costa Júnior. De início foi lida,
colocada em discussão e votada a ata da reunião ordinária ocorrida em primeiro de fevereiro
do corrente ano. Como primeira matéria da pauta foi discutida a situação do acervo
documental do CMACS-FUNDEB. No início, o Presidente Acílio informou que foi acionado
pela Sra. Etelvina Rossi em relação ao ofício requisitório nº 05/2022 enviado onde solicita a
entrega dos documentos e chaves de acesso do acervo físico, digital e página do Conselho
hospedado no facebook. Em sua mensagem solicitou maior prazo para organização do
material e realização do inventário do que está sendo entregue, conforme orientação do
Presidente com deliberação dos Conselheiros. E que tais questões deveriam ser reportadas
ao Conselho por vias oficiais, o que foi feito. Aos dez de fevereiro do corrente ano, a Sra.
Etelvina Rossi enviou uma correspondência para o correio eletrônico do Presidente Acílio
que foi lida em reunião e faço aqui a transcrição do teor. INÍCIO DA TRANSCRIÇÃO Resposta
ofício / De: Etelvina Rossi (etelvinarossieducacao@gmail.com) / Para: orlock11@yahoo.com.br /
Data: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 21:00 BRT / Prezado Presidente, Em atenção aos
termos do Ofício n. 005/2022/CACS/FUNDEB manifesto: Considerando as condições nas
quais ocorreram o desligamento da Mesa Diretora do CACS- FUNDEB, onde sofremos
perseguições, injúrias, desgastes emocionais, falta de decoro de certos membros, etc;
Considerando que não houve tempo hábil e condições adequadas para a devida transição da
Mesa Diretora; Considerando a necessidade de catalogar toda documentação e processos do
Conselho que deverão ser repassadas a nova Mesa Diretora, Requisito um prazo maior para
essa organização. Informo que eu e a ex-secretária estamos organizando o arquivo com
todos os documentos do Fundeb e lembro que mesmo não tendo recebido dessa forma os
documentos, gostaria de entregá-los da forma adequada. Assim, acredito que até na
próxima semana podemos entregá-los. Ademais ainda informo: I-sobre o e-mail
fundebcl@yahoo.com.br este não foi utilizado após a saída da Secretária do CACS. Foi
repassada a senha, mas perdemos o acesso. Foi usado neste período o meu e-mail pessoal e
o e-mail institucional fundeb@educacao.conselheiro lafaiete.mg.gov.br, inclusive para
gravações das reuniões. II- a página do Facebook não é a página oficial do CACS. O meio
oficial é o site da Prefeitura, inclusive eu mesma, na qualidade de Presidente enviei os
documentos para o setor responsável para a devida publicação, pois apesar das reiteradas
solicitações à SEMED não estavam sendo realizadas em tempo hábil causando prejuízos à
transparência. Ainda, esclareço que a página que foi criada no meu mandato não foi
deliberada em reunião e a criei no meu perfil pessoal a fim de dar transparência às minhas
ações enquanto Presidente aos meus colegas de trabalho. At.te. Etelvina Rossi / Analista
Educacional da Rede Municipal de Ensino de Conselheiro Lafaiete/MG TÉRMINO DA
TRANSCRIÇÃO. Após o término da leitura, o Pres. Acílio ponderou sobre a responsabilidade e
preocupação em perder o acervo do Conselho. A página que estava servindo aos interesses
do Conselho foi alterada e retirada do órgão. A Conselheira Gildeia ponderou que senha de



e-mail se recupera e que não demanda de maior tempo para entrega dos documentos
solicitados. Complementando a fala o Presidente Acílio falou que a questão da Página
hospedada no facebook não procede e que poderá ser feito, sem grandes dificuldades, a
alteração de administrador da página. Sobre o e-mail foi ponderado que o mesmo foi usado
até dezembro de dois mil e vinte e um que passou a ficar inoperante após a solicitação do
Conselho. Outro ponto da correspondência foi a informação de que não recebeu os
documentos do Conselho em ordem e que isto deveria ser remetido ao Sr. Roberto Santana
Lisboa Batista, ex-presidente imediato do Conselho, à época. O Conselho Moises Mota
sugeriu que faça um apanhado da situação e remeta aos órgãos competentes os fatos
relatados para que eles façam a apuração e tomem as providências cabíveis. E que o
Conselho deve seguir com suas pautas. A Conselheira Lucimar de Almeida Simão disse que o
Conselheiro Roberto é uma pessoa muito organizada, por experiência própria, pois a mesma
foi Conselheira neste conselho à época que o Sr. Roberto Santana estava na presidência e
que ele deve ter deixado tudo em ordem. A fala foi corroborada pela Conselheira Luciene
Vasconcelos. Em sequência o Presidente Acílio apresentou os ofícios recebidos do Ministério
Público de Minas Gerais e da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete com a solicitação de
demandas destes órgãos. Pelo fato de o Conselho não ter um acervo organizado e disponível
fica o mesmo impossibilitado de atender algumas demandas apresentadas. A respeito da
questão de falta de infraestrutura questionada pelo MPMG e CMCL foi discutido que existe
na Casa dos Conselhos uma infraestrutura para o funcionamento do órgão, mas que em
razão da questão que tange a documentação e as condições que a sala do Conselho foi
encontrada na Casa dos Conselhos existiu uma deficiência na infraestrutura de pessoal que
não manteve o acervo em dia e organizado. Informou também o Presidente que já
participou de reuniões com a Secretária Magna Cupertino e Felipe Vagner Batista sobre o
espaço e suprimentos necessários para o funcionamento do órgão de acompanhamento
social. Em seguida foi discutido sobre a infraestrutura das Escolas Municipais bem como as
reformas programadas para as mesmas. Nesse sentido ficou deliberado convidar para tratar
do assunto o servidor Mauro Junior Morais de Oliveira e a servidora Flávia Fátima Resende
Gonzaga para explicar sobre o planilhamento e o processo licitatório. Superado esses pontos
foi franqueada a palavra a todos os presentes. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Lucimar de Almeida Simão, suplente, Acilio Ferreira da Costa Júnior, titular, Gildéia Campos
de Souza, suplente, Liamara Fontes da Silva Verdolim, titular, Aline Gama Vicente Pereira,
suplente, Luciene Aparecida de Rezende Vasconcelos, titular, Moises Mota da Silva, titular,
Adriele da Silva Costa Donato, titular. Justificaram as presenças os seguintes conselheiros:
Édila Shirley de Almeida Campos, titular, Vera Adriana da Silva, titular, Vanderlúcia Aparecida
da Costa, titular, Joana D’arc de Souza Dias, titular, Lívia Cristine de Carvalho Fernandes,
suplente, Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis, suplente. Eu, Moises Mota da Silva,
segundo-secretário do Conselho lavrei a presente ata que será lida e votada. Conselheiro
Lafaiete, vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Ata aprovada por unanimidade,
segue para publicação.
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