
  

 

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB 

ATA DO ENCONTRO TÉCNICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou um encontro técnico devido à falta de 

quórum. Compareceram os seguintes com a presença dos seguintes membros, designados por 

Decreto “P” Nº 344, de 13 de março de 2018: Maria de Fatima Mendes Pereira e Alecsandro 

Amorim Martiniano (Representantes dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – titular e suplente – Aguardando publicação), Maria das Graças Oliveira 

Silva (Representante dos Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – suplente), Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Joilson Nascimento Moço e Priscila 

Fernandes de Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal 

de Ensino – 1º e 2º suplente), Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do Conselho da 

SME – titular), e Sandra Guedes Teixeira (Representante do Conselho Tutelar – titular). 

Secretariando a reunião, a professora Maria Cristina L. Kohn que após constatar a não existência 

de quórum, iniciou o encontro técnico. Contamos com a presença da senhora Leila Margarete 

Minuzzi Pariz, representante da organização Observatório Social do Brasil. A professora Maria 

Cristina informou aos conselheiros a conselheira Marise Raposo deixou de ser representante do 

Conselho Municipal do FUNDEB uma vez que deixou de ser representante do CME. E conforme 

o Regimento Interno do CACS-FUNDEB em seu Art.24, inciso b. o conselheiro deixará de fazer 

parte do Conselho tão logo haja rompimento do vínculo formal com o segmento que representa. 

O Conselho agradeceu a participação da senhora Marise, tanto como conselheira como 

presidente. Ficou acordado que na próxima reunião ocorra a escolha dos novos presidente e 

vice-presidente. A conselheira Priscila propõe que tão logo saia publicada a nomeação dos novos 

conselheiros, que se faça reunião extraordinária com esta finalidade. A proposta foi aprovada 

pelos presentes. E por nada mais haver a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, 

matrícula 11/082831-9, investida nas funções de secretária, lavro o registro do encontro, 

assinado por mim e pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo.    

                                                Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2019.   

                                             Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 11/082831-9                 

 



 


