Ata nº 13/2020
Ata da Sessão Plenária da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às
oito horas do dia 09 (nove) de outubro de dois mil e vinte, em ambiente virtual no google meet.
Participaram da reunião os(as) conselheiros(as): Ana Cristina Pialarice Giordano, Adriana
Costa Sapucaia Vieira, Giuliano Cesar Bordin Correa, Andresa Cristina Scatamburgo Bertão,
Alexandre Madeira Pedroso, Aparecida da Silva Barbosa Cavaleto, Emilia Kazue Kobayaschi
Scaliante, Esdras Dias da Costa, Deise Macedo Reis Cavalcanti, Vany Kie Kanabushi Ito,
Maria Cristina Anzola Alexandre, Karen Lúcia Franchello, Daniela Aparecida Silva Santana.
Constatada a veracidade do quórum, a presidente Ana Cristina declara aberta a reunião.
Justificativas: A presidente Ana Cristina apresenta a justificativa do conselheiro Claudio
Roberto Rufino, a qual foi aprovada pelo Pleno. A. Ordem do dia: 1. Análise da prestação
de contas dos recursos do FUNDEB – 4º bimestre/2020 (jul-ago) - SEI nº
19.022.114921/2020-81: A presidente Ana Cristina informa que a Márcia Barioto da Assessoria
Financeira da Secretaria Municipal de Educação (SME-AA) estará presente para sanar as
seguintes dúvidas: o pagamento está sendo feito neste quadrimestre em decorrência da
aprovação da Lei na Câmara de Londrina que autoriza os pagamentos. Márcia Barioto, SMEAA, explica que com a suspensão das aulas houve também a suspensão de alguns contratos,
o contrato com a Costa Oeste não foi suspenso totalmente porque alguns serviços continuaram
a serem prestados, com a abertura das unidades escolares alguns postos voltaram a prestar
os serviços, mas o pagamento demorou a ser realizado devido a discussão sobre prestadores
de serviço do grupo de risco, esse grupo precisou ficar afastado do trabalho e, diante disso,
aguarda-se um posicionamento da Comissão Permanente de Contratos de como será
efetuado o pagamento desse grupo devido a não prestação de serviço de alguns postos por
pertencerem ao grupo de risco. A presidente Ana Cristina questiona se será pago
posteriormente. Márcia Barioto, SME-AA esclarece que essa decisão dependerá da análise
realizada pela Comissão Permanente de Contratos conforme a Lei nº 14.020/2020 (MP
936/2020), tendo em vista que 100 (cem) postos ficaram sem a prestação de serviço. A
presidente Ana Cristina questiona se esses postos foram supridos por outros aptos ao trabalho.
Márcia Barioto, SME-AA, explica que até a presente data não, devido a suspensão das aulas
presenciais, mas que isso também será avaliado no retorno às aulas presenciais ou conforme
a necessidade de demanda. Após esclarecimentos, a presidente Ana Cristina questiona o
Colegiado se as dúvidas estão sanadas e se há mais questionamentos; não havendo Ana
Cristina agradece a participação da representante da SME-AA, Márcia Barioto. Em seguida, a
presidente Ana Cristina, juntamente com o Colegiado, analisaram os empenhos por fonte de
recursos, balancetes de receita e despesa, as transferências diretas do FNDE, referente ao
repasse do referido recurso. Os (as) Conselheiros(as), após análise da execução dos recursos
repassados à Prefeitura Municipal de Londrina para atendimento dos recursos do FUNDEB
exercício 4º bimestre/2020 (jul-ago), concluíram pela aprovação por unanimidade pelo Pleno,
constantes no SEI nº 19.022.114921/2020-81. Por fim a presidente Ana Cristina emitiu o
parecer no referido SEI; às 09h42min confirmou o relatório da prestação de contas em tela no
MAVS/SIOPE. 2. Leitura e aprovação da Ata: A presidente Ana Cristina pede a apresentação
da presente ata e faz a leitura; em seguida coloca em votação a qual foi aprovada por
unanimidade pelo Pleno. Nada mais havendo a ser tratado, a sessão extraordinária 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 e registro on-line da
reunião.
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