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Ata nº 17/2019
Ata da Sessão Plenária de Prestação de Contas dos recursos do FUNDEB referente ao
segundo bimestre de 2019 na 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às
oito horas do dia 26 (vinte e seis) de setembro 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. Ordem do dia: 1. Análise e Parecer da prestação de contas dos recursos do
FUNDEB, 4º bimestre 2019 (julho/agosto) no SEI: A presidente Ana Cristina solicita o acesso
ao SEI/PML nº 19.022.100886/2019-89 para análise de empenhos por fonte de recursos,
referente ao repasse dos recursos do FUNDEB 4º bimestre/2019 (julho/agosto). Análises. Os
(As) conselheiros (as), após a análise da execução dos recursos repassados à Prefeitura
Municipal de Londrina para atendimento dos recursos do FUNDEB 4º bimestre/2019
(julho/agosto), constantes no referido SEI, concluíram pela aprovação das contas do referido
recurso. Após análise e aprovação dos relatórios apresentados constantes no SEI nº
19.022.100886/2019-89, a presidente Ana Cristina realiza o acesso a página do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, e realizou o login no Sistema MAVS / SIOPE para
analisar a prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao 4º bimestre de 2019
(julho/agosto), e faz a validação do demonstrativo do FUNDEB concluindo que não houve
nenhum prejuízo financeiro. Referido parecer conclusivo do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Londrina – CACS /FUNDEB foi enviado ao
sistema MAVS / SIOPE, nesta data, 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 ordinária foi encerrada,
com a presente ata lavrada e assinada por mim, Fernanda Tedeschi, diretora executiva do
CACS / FUNDEB e, Ana Cristina Pialarice Giordano, presidente, e demais conselheiros (as)
conforme lista de presença.
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