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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SME-CACS/Conselho de Acompanhamento de Controle Social do FUNDEB

Ata de Reunião Ordinária / Extraordinária
7/2021

Ata da Sessão Plenária de Prestação de Contas dos recursos do FUNDEB do 3º bimestre - exercício maio/junho-2021
na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Londrina CACS / FUNDEB, realizada às oito horas e trinta minutos do dia 12 (vinte) de agosto de dois mil e vinte e um, em
ambiente virtual no google meet: https://meet.google.com/baq-wqrw-wnw. Participaram da reunião os(as)
conselheiros(as): titulares: Ana Cristina Pialarice Giordano, Vânia Isabeli Talarico Freitas da Costa, Bruna Suelen
Zanlorenzi de Assunção, Lidiane Aparecida Cavalcante Ladislau Silva, Tatiana Dantas da Silva, Carlos Roberto de
Oliveira, Elen Fabiana Tenorio Camilo Luz, Camila Rafaela de Oliveira Pedrozo, Eliane Ferraz de Oliveira, Edwylson
de Lima Marinheiro, Adriana Costa Sapucaia Vieira. suplentes: Francielle Goulart Pereira, Regiane de Souza Gomes,
Flaviane do Prado Lima, Ligia Harumi Shingu de Oliveira, Mirna de Cássia Guilherme Gentile, Rodrigo Cesar Coelho
Lino, Gustavo Guerini Oliva, Sandra Gunkel Scheeren. 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. A. Ordem do dia: 1. Análise e manifestação da prestação de contas dos
recursos do FUNDEB (mai-jun/2021), disponibilizados via processo SEI nº 19.022.092444/2021-76: A presidente Ana
Cristina informa que estará presente nesta reunião para esclarecimentos e dúvidas a representante da Secretaria
Municipal de Educação/ Diretoria de Finanças e Planejamento (SME/DFP), Márcia Barioto; em seguida abre para
questionamentos. O conselheiro Carlos Roberto faz questionamentos em relação ao transporte escolar, documento SEI
nº 5999362, constam informações sobre linha noturna e os horários em tempos de pandemia, também as informações
constantes no relatório RREO, documento SEI nº 6037562, item 25 - ENSINO SUPERIOR e valores apresentados.
Márcia Barioto, SME/DFP, esclarece que com a suspensão de contratos amparados pela Lei nº 13067/2020, despesas
devidamente comprovadas pelas empresas foram mantidos os pagamentos, não foi coberto o custo variável, somente o
fixo, desde 24/06 contrato de transportes ativo, data de retorno dos alunos no presencial de alunos dos Colégios
Estaduais e para atender todos (as) alunos(as) de todas as etapas e modalidades das Redes de Ensino Estadual e
Municipal; quanto ao item “ensino superior”, Márcia Barioto, SME/DFP, esclarece que a Universidade Aberta do
Brasil-UAB está vinculada à SME, mantida com recursos livres do município, sendo suas despesas informadas com
essa descrição em atendimento a legislação. A vice-presidente Vânia Isabeli solicita explanação sobre os contratos e
links disponibilizados para este Órgão via SEI. Márcia Barioto, SME/DFP, explica que os pagamentos têm processos
próprios, o que é disponibilizado para o CACS/FUNDEB são os links dos contratos originais e pagamentos realizados.
A presidente Ana Cristina relata sobre pagamento de folha de pagamento e os limites previstos na legislação de
distribuição dos recursos do FUNDEB, 70% professores em efetivo exercício, 30% demais despesas e faz explicação
sobre a prestação de contas em tela e solicita manifestação do Colegiado. Após debates e esclarecimentos, a presidente
Ana Cristina questiona o Pleno se há mais questionamentos, não havendo, agradece a presença de Márcia Barioto,
SME/DFP, e encerra sua participação. Após análise dos 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 3º bimestre/2021 (mai-jun), disponibilizado para análise do Colegiado via SEI
nº19.022.092444/2021-76, a presidente Ana Cristina solicita manifestação dos presentes. Debates. Os(as)
Conselheiros(as), após análise da execução dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Londrina para
atendimento dos recursos do FUNDEB exercício 3º bimestre/2021 (mai-jun), concluíram pela aprovação por
unanimidade pelo Pleno, conforme relatórios constantes no referido SEI das contas deste recurso. Por fim, a presidente
Ana Cristina informa que será emitido o parecer conclusivo no SEI supracitado e também 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 relação nominal supracitada e registro on-line da reunião.
Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina Pialarice Giordano, Conselheiro(a), em 12/08/2021, às
16:20, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto
Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.
Documento assinado eletronicamente por Fernanda Tedeschi, Diretor(a) Executivo(a), em 13/08/2021, às 08:07,
https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6929420&infra…
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conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto
Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por Edwylson de Lima Marinheiro, Conselheiro(a), em 14/08/2021, às
20:28, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto
Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Cesar Coelho Lino, Usuário Externo, em 18/08/2021, às 14:20,
conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto
Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6100411 e o código CRC
096DB249.

Referência: Processo nº 19.022.110991/2021-41

SEI nº 6100411

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6929420&infra…

2/2

