
  

 
PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDEB 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou reunião extraordinária, com a presença 

dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 344, de 13 de março de 2018: Carlos 

Antonio de Matos (Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – titular), Thais Souza Coutinho Fontes (Representante dos Professores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Jalmir Gomes Ribeiro da 

Silva (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos da Educação Básica da Rede 

Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Marcio da Silva e Carlos Roberto Moreira 

((Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titulares 

- aguardando publicação), Joilson Nascimento Moço e Priscila Fernandes de Oliveira 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

suplentes, aguardando publicação), Nonete Barbosa dos Santos (Representante dos Alunos da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Marise de Fátima Raposo Borges 

(Representante do Conselho Municipal de Educação – titular), Sandra Guedes Teixeira 

(Representante do Conselho Tutelar – titular), Claudia Real Gavazzi (Representante da 

Secretaria Municipal de Educação – suplente), Talma Romero Suane e Misael Saade Maia 

(Representantes do Poder Executivo – titular e suplente.). Secretariando a reunião, Maria Cristina 

Lautenschlager Kohn, da SME/Coordenadoria Geral de Recursos Humanos. Após verificar a 

existência de quórum,  iniciou-se a  reunião extraordinária, cujos objetivo é eleger o presidente e 

o vice-presidente do Conselho Municipal do FUNDEB para gestão 2018/2020, de acordo com o 

Regimento Interno, no seu art.3º- A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho são exercidas 

pelos titulares eleitos pela maioria dos votos dos demais membros titulares do Conselho, vedado 

o exercício pelos representantes da SME e do Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único - Na 

ausência do titular, o membro suplente terá direito a voto na eleição a que se refere o caput. A 

secretária Maria Cristina lembrou aos presentes quais os membros que poderiam se candidatar 

(Carlos, Thaís, Jalmir, Nonete, Marise e Sandra) e os que poderiam votar (Carlos, Thaís, Jalmir, 

Nonete, Marise, Sandra, Claudia e Talma). Em primeiro lugar os conselheiros escolheram o tipo                     

 

 



 

 

de votação: a opção nº 1 os dois mais votados seriam indicados para presidente e vice-

presidente, respectivamente. A opção nº 2 seria a votação separada: primeiro para presidente e 

depois para vice.  Como resultado tivemos cinco votos para a opção nº 2 e três votos para a 

opção nº 1. Em seguida passou-se para a escolha do presidente. Apresentaram-se inicialmente 

como candidatos os conselheiros Carlos e Sandra. Porém, a conselheira Sandra abriu mão de 

sua candidatura em favor do conselheiro Carlos que foi escolhido por aclamação. A próxima 

escolha foi para vice-presidente. Apresentaram-se como candidatos as conselheiras Thaís e 

Marise. Após votação, tivemos por resultado: Thaís- três votos, Marise- cinco votos. Resultado 

final: Presidente; Carlos Antonio de Matos (Representante dos Diretores das Escolas da Rede 

Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular) e Vice-presidente: Marise de Fátima Raposo 

Borges (Representante do Conselho Municipal de Educação – titular) para a gestão 2018/2020. 

E, por nada mais haver a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 12/082831-

9, investida nas funções de secretária, lavro a presente ata, assinada por mim e pelos 

Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

     Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018.                                                                                                                                     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn  

 matrícula 12/082831-9                 

 


