
 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA NA CASA DOS CONSELHOS COM A 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CONSELHEIROS 
 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois às nove horas e quinze minutos 
ocorreu, na Casa dos Conselhos de Conselheiro Lafaiete, situada à Rua Oliveiros de Souza, 45, 
Centro, nesta cidade reunião com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Sra. 
Magna Cupertino Carvalho e os seguintes Conselheiros: Presidente Acílio Ferreira da Costa 
Júnior, vice-presidente Liamara Fontes da Silva Verdolim, a Conselheira Suplente Gildéia 
Campos de Souza e o Conselheiro Segundo-Secretário Moises Mota da Silva com o intuito de 
mensurar e avançar nas demandas de infraestrutura do CMACS-FUNDEB. Ao chegar até à 
sala destinada pelo Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB os Conselheiros e a 
Secretária foram surpreendidos com a sala destinada ao órgão com os seguintes dizeres 
“Arquivo do Conselho Municipal de Educação” e o arquivo do CMACS-FUNDEB deixado do 
lado de fora do espaço que lhe fora destinado. Este procedimento foi realizado sem o 
conhecimento da gestora da Casa dos Conselhos conforme fomos informados no momento 
e tal situação foi considerada como uma afronta ao Conselho, uma vez que nenhum órgão é 
superior ao outro. Neste momento, para fins de preservar o acervo recebido da extinta 
presidência, os Conselheiros solicitaram a troca da chave, realizaram o pagamento da mesma 
e alocaram os materiais do CME-CL que estavam na sala do CMACS-FUNDEB na sala de 
reuniões da Casa. Este procedimento foi feito com o acompanhamento dos Conselheiros do 
Conselho Municipal de Educação Acílio e Gildeia, pelos demais conselheiros supracitados e 
pela Secretária Municipal de Assistência Social. Todos os presentes avaliaram que nenhum 
objeto foi danificado e muito menos retirado item de seu acervo. Registros fotográficos foram 
feitos. Após iniciada a reunião, integrou a mesma a Sra. Josyane Silva. Os presentes solicitaram 
a ela (Josyane) a abertura da sala do Conselho Municipal de Educação para que fosse feito o 
remanejando desse acervo direto ao CME, contudo não havia na casa cópia e, segundo 
informações, somente a Sra. Daiane Cristiane Rodrigues, secretária do CME, detinha o acesso. 
A Secretária Magna questionou se a casa tinha cópia da chave do CME o que foi informado 
não haver. Os mesmos continuarão na guarda da Casa dos Conselhos, no mesmo local onde 
estava alocado o acervo do CMACS-FUNDEB. Os presentes entenderam esse fato como uma 
afronta e tentativa de desestruturar o Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB. 
Após esse procedimento os Conselheiros do CMACS-FUNDEB recolheram o acervo recebido 
no último dia quinze de março e o acondicionaram na sala destinada. A Casa dos Conselhos 
destinou mais um arquivo morto para a guarda do documento do mesmo. Após esse 
procedimento os Conselheiros apresentaram algumas demandas para a Secretária como a 
organização da Casa para atendimento do Conselho no horário de oito às dezoito horas bem 
como o direcionamento das demandas do mesmo para o apoio técnico administrativo. Eu, 
Moises Mota da Silva, segundo-secretário do Conselho Municipal de Controle Social do 
FUNDEB, lavrei a presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. 
Conselheiro Lafaiete, na presente. 


