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Ata nº 04/2019
Ata da Sessão de Prestação do Programa PNATE/2018, das 14h às 15h30 de Contas, na 3ª
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às quatorze horas do dia 10 (dez) de abril
de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões da SME. Constatada a veracidade do quórum,
a presidente Ana Cristina declara aberta a reunião. A. Expediente: 1. Leitura e aprovação
da pauta: A presidente Ana Cristina faz a leitura da pauta, a qual foi aprovada por
unanimidade pelo Pleno. 2. Justificativas: A presidente Ana Cristina apresenta a justificativa
dos(as) conselheiros(as): Deise, Cláudio, Camila, Gustavo, sendo as justificativas aceitas por
unanimidade pelo Pleno. B. Ordem do dia: 1. Análise e parecer da prestação de contas
do PNATE/2018 no site do FNDE: A presidente Ana Cristina informa a presença da
assessora financeira da SME, Márcia Barioto, a qual poderá prestar esclarecimentos sobre a
referida prestação de contas. Márcia Barioto, assessora financeira da SME, faz
esclarecimentos sobre a fonte 117 que diz respeito aos recursos do PNATE, como são feitos
a contratação dos lotes, garantindo que não há o gasto desses recursos com o transporte de
professores do Estado. A presidente Ana Cristina acessou a página do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, e realizou o login no Sistema de Gestão de Conselhos para
analisar a prestação de contas do Programa de Transporte Escolar no Ensino Fundamental
referente ao exercício de 2018. Em seguida analisou-se os empenhos por fonte de recursos,
as conciliações de saldo bancário, balancetes de receita e despesa, as transferências diretas
do FNDE, referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, Transferência
FNDE/PNATE, do Ensino Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil. Após a análise
constataram que tudo estava devidamente comprovado e, o Pleno aprovou por unanimidade
os gastos referentes ao exercício de 2018. A presidente Ana Cristina respondeu ao
questionário do Acompanhamento de Gestão, no site do SIGECON – Sistema de Gestão de
Conselhos, no total de doze questões, e concluíram que não houve nenhum prejuízo
financeiro. Referido parecer conclusivo do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB Londrina – CACS / FUNDEB foi enviado pelo sistema
SIGECON, nesta data, às 17 (dezessete) horas, conforme recibo emitido. Leitura e
aprovação da Ata: a presidente Ana Cristina solicita a leitura da presente ata para votação,
a qual foi aprovada por unanimidade pelo Pleno. Nada mais havendo a ser tratado, a sessão
de prestação de contas do Programa PNATE/2018 foi encerrada, com a presente ata lavrada
e assinada por mim, Fernanda Tedeschi, diretora executiva do CACS / FUNDEB e, Ana
Cristina Pialarice Giordano, presidente do CACS / FUNDEB, e demais conselheiros (as)
conforme lista de presença.
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