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Ata nº 17/2020
Ata da Sessão Plenária de Prestação de Contas dos recursos do FUNDEB na 10ª Reunião
Extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às oito horas do dia 04 (quatro) de dezembro 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, Alexandre
Madeira Pedroso, Giuliano, Andresa Cristina Scatamburgo Bertão, Aparecida da Silva Barbosa
Cavaleto, Deise Macedo Reis Cavalcanti, Vany Kie Kanabushi Ito, Daniela Aparecida Silva
Santana, Eliana Brene Medeiros Bordim, Claudio Roberto Rufino, Emilia Kazue Kobayaschi
Scaliante e Gustavo Guerini Oliva. 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 e coloca em votação, a qual é aprovada por
unanimidade. 2. Justificativas: a presidente Ana Cristina apresenta a justificativa de ausência
da conselheira Camila Rafaela de Oliveira Pedrozo, saída antecipada de Gustavo Guerini
Oliva, as quais foram aprovadas pelo Pleno. A. Ordem do dia: 1. Análise da prestação de
contas dos recursos do FUNDEB referente ao 5º bimestre de 2020 (set-out) - SEI nº
19.022.144697/2020-51: A presidente Ana Cristina coloca que a prestação de contas com os
empenhos por fonte de recursos, as conciliações de saldo bancário, balancetes de receita e
despesa, as transferências diretas do FNDE, referente ao repasse dos recursos do FUNDEB
exercício 5º bimestre/2020 (set-out) foi disponibilizado para análise do Colegiado via SEI nº
19.022.144697/2020-51; em seguida pede manifestação dos presentes. O conselheiro Cláudio
esclarece que o relatório final, RREO documento SEI nº 4788440, após finalizado os relatórios
de execução RREO na contabilidade da PML, a SME encaminha a prestação de contas para
análise do CACS/FUNDEB e para o FNDE quando as receitas estiverem de acordo com os
dados apresentados. Em seguida faz uma explicação para análise do referido relatório. Os(as)
Conselheiros(as), após análise da execução dos recursos repassados à Prefeitura Municipal
de Londrina para atendimento dos recursos do FUNDEB exercício 5º bimestre/2020 (set-out),
concluíram pela aprovação por unanimidade pelo Pleno, conforme relatórios constantes no
referido SEI das contas deste recurso. Por fim a presidente Ana Cristina emitiu o parecer
conclusivo de no SEI supracitado e também confirmou o relatório da prestação de contas no
site 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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