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OFÍCIO/CMECL/Nº 054/2022 

 

Conselheiro Lafaiete, 03 de junho de 2022. 

 

A Senhora, 

Josyane Silva 

Coordenadora da Casa dos Conselhos 

 

 

ASSUNTO: INFORMAÇÃO/FAZ 

 

Prezada senhora, 

Em reunião ocorrida na Casa dos Conselhos, registrada em Ata, no dia 18 de 

Março pela manhã, membros do CACS FUNDEB,  a secretária de Desenvolvimento 

Social - senhora Magna Cupertino,   e posteriormente com a sua presença, para apurar se 

tanto a coordenação da casa quanto a secretária de Desenvolvimento Social tinham a 

devida ciência e conhecimento da retirada dos arquivos e documentos do FUNDEB da 

própria sala e deixados do lado de fora no primeiro andar, inclusive com um cartaz com 

os dizeres: “Arquivo do Conselho Municipal de Educação” afixado na porta da sala 

destinada ao FUNDEB,  conforme também consta em ata, a informação obtida foi de que 

a ação ocorreu sem o conhecimento devido e autorização das senhoras e que diante disso 

era necessário que o FUNDEB ocupasse a sua sala de direito, e,  tudo que de lá foi 

retirado, voltasse para o local devido. Essa ação ocorreu  nesse mesmo dia na presença 

das senhoras.  

Conforme a reunião do dia 12 de maio às 14:15 registrada em ata ,  entendi que 

os arquivos do Conselho Municipal de Educação estivessem provisoriamente na sala 

disponível no primeiro andar conforme indicou em reunião.  Entretanto, diante do 

reivindicado no referido ofício,  para os materiais que estão ocupando o banheiro,  serão 

organizados em um dos armários do CME que estão com espaços desocupados em 

gavetas e todos esses armários com os documentos e materiais irão ocupar a sala do anexo  
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da casa. Os outros materiais como caixas vazias, revistas antigas e etc ficarão no 

almoxarifado do primeiro andar.  

Informo que estaremos aí na Casa na próxima semana para a produção da listagem de 

todos os documentos, o qual será protocolado para providências necessárias. 

 

 


