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

Ata da 2ª Reunião Ordinária

Ata da Sessão Plenária da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às quatorze horas do dia 25 (vinte e cinco) de agosto de dois mil e vinte
e um, no Auditório da Prefeitura do Município de Londrina, sito à Av. Duque de Caxias, nº 635, 2º andar. Participaram
da reunião os(as) conselheiros(as): Ana Cristina Pialarice Giordano, Tatiana Dantas da Silva, Carlos Roberto de Oliveira,
Eliane Ferraz de Oliveira, Adriana Costa Sapucaia Vieira, Talícia Jorge Silva Serafini; Francielle Goulart Pereira, Flaviane
do Prado Lima, Mirna de Cássia Guilherme Gentile, Rodrigo Cesar Coelho Lino, Gustavo Guerini Oliva, Sandra Gunkel
Scheeren, Mariclei Ferro Belchior. 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. 2. Justificativas: Foram apresentadas a(s) justificativa(s) dos(as) conselheiros(as): Aida
Cristina Campana, Bruna Suelen Zanlorenzi de Assunção, Ligia Maria Bento Silva, Vânia Isabeli Talarico Freitas da
Costa, Regiane de Souza Gomes, Edwylson de Lima Marinheiro, Vanderleia Alves Fortes, Camila Rafaela de Oliveira
Pedrozo e saída antecipada de Carlos Roberto, as quais foram aprovadas pelo Pleno. 3. Informes: a) Lei de Proteção
de Dados: a presidente Ana Cristina informa a todos sobre a Lei Federal nº 13.709/2018 que trata da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) a importância que todos façam a leitura na íntegra para conhecimento e quais as medidas
que devem ser adotadas por cada um e o próprio conselho no cumprimento desta. b) Curso de Extensão para
Conselheiros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - realização UNESPAR: a presidente
Ana Cristina informa que disponibilizado via grupo no whatsapp os dados sobre esse curso e faz o convite para que
todos(as) se inscrevam, explica que o mesmo acontecerá durante o segundo semestre de 2021 com temas
pertinentes a função de conselheiro do CACS/FUNDEB. A. Ordem do dia: 1. Apresentação da Gerência de Transporte
Escolar da Secretaria Municipal de Educação: a presidente Ana Cristina apresenta o servidor José, GTE/SME, o qual
fará uma explanação sobre e oferta do transporte escolar no município de Londrina; em seguida passa a palavra. José,
GTE/SME, apresenta como funciona a oferta, bases legais, demandas específicas e demais assuntos correlatos.
Apresentação. O conselheiro Carlos Roberto questiona quanto aos alunos que estão sendo transportados, se há 3
turnos ou turnos estendidos e quais unidades escolares, também questiona se houve economia para o município no
pagamento desses recursos devido a pandemia. José, GTE/SME, coloca que são várias escolas da zona rural que
atendem a EJA e Ensino Médio no período noturno, sendo necessário disponibilização de linhas nos três períodos
(matutino, vespertino e noturno) nos distritos: Selva, Guaravera, Eli Vive,Warta (3 linhas); quanto aos pagamentos dos
contratos, José DTE/SME, explica que com a Lei municipal 13067/2020 foi possível fazer o pagamento dos custos fixos
dos contratos; a Lei Federal 14020/2020 permitiu a suspensão de contratos de trabalho das empresas de transporte
e, assim, o município de Londrina pode suspender os pagamentos para essas empresas em relação aos salários, sendo
feito apenas o pagamentos permitidos pela legislação dos contratos vigentes. Márcia Barioto, DFC/SME,
complementa as informações explicando que os valores pagos dos contratos foram somente para as empresas que
comprovaram despesas conforme previsão na legislação. A presidente Ana Cristina questiona sobre o contrato de
transporte escolar do bairro Vista Bela, agora com a inauguração da escola, o que foi feito com o referido contrato.
José, GTE/SME, explica que o contrato foi encerrado a partir de 18/06/2021 respeitando os prazos legais para não
gerar multas. A conselheira Francielle questiona se a escola do Vista Bella consegue atender toda a demanda de
matrículas para alunos do bairro da educação infantil e ensino fundamental - anos iniciais. A presidente Ana Cristina
coloca que a SME, através da gerência pedagógica da zona leste, obteve informações de garantia de vagas para
atender todas as crianças do bairro, mas houve casos de pais que recusaram matrícula na Escola Municipal do Vista
Bela. Márcia Barioto, DFC/SME, explica que já existe um planejamento para ampliação de salas de aulas para atender
a demanda crescente. A conselheira Sandra Scheeren questiona se a solicitação feita para ampliar o atendimento de
transporte escolar para alunos da EJA no Eli Vive será atendida. José, GTE/SME e Márcia, DFC/SME, explicam que sim,
mas será necessário verificar as possibilidades dentro do contrato atual, sendo necessário acréscimo de mais linhas,
ou se será feito novo contrato. O conselheiro Carlos questiona se o aluno que é atendido no turno regular de aula
pode utilizar o transporte escolar no contraturno. Márcia Barioto, DFC/SME, explica que o Estado faz o pagamento
apenas da utilização no período de escolaridade, já o aluno de contraturno não há pagamento, também o aumento
de vagas para o transporte, sendo necessário maior aporte do Município. Após debates, a presidente Ana Cristina
questiona o Pleno se há necessidade de mais esclarecimentos, não havendo, agradece a participação do servidor José
da GTE/SME e encerra sua participação. 2. Adequação do regimento interno do CACS/FUNDEB: a presidente Ana
Cristina faz a leitura da minuta e solicita que sejam feitos os destaques para debates. Após debates e leitura na
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íntegra da referida minuta, a presidente Ana Cristina coloca em votação a adequação do regimento interno do
CACS/FUNDEB em consonância com a legislação vigente, o qual é aprovado por unanimidade pelo Pleno. 3. Leitura e
aprovação da Ata: A presidente Ana Cristina solicita a leitura da presente ata; 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.
Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina Pialarice Giordano, Conselheiro(a), em 01/09/2021, às
17:10, 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 21/09/2021, às 13:43,
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 6244691 e o código CRC
EDCF0078.
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