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

Ata de Reunião Ordinária / Extraordinária
13/2021

Ata da Sessão Plenária da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às oito horas e quinze minutos do dia 23 (vinte e três) de junho de dois
mil e vinte e um, em ambiente virtual no google meet: https://meet.google.com/nah-dboa-kte. Participaram da
reunião os(as) conselheiros(as): titulares: Vânia Isabeli Talarico Freitas da Costa, Camila Rafaela de Oliveira Pedrozo,
Talícia Jorge Silva Serafini, Lidiane Aparecida Cavalcante Ladislau Silva, Aida Cristina Campana, Carlos Roberto de
Oliveira, Tatiana Dantas da Silva, Eliane Ferraz de Oliveira, Adriana Costa Sapucaia Vieira; suplentes: Ligia Maria Bento
Silva, Francielle Goulart Pereira, Gustavo Guerini Oliva, Flaviane do Prado Lima, Geocelia Alves Ribeiro, Mirna de
Cássia Guilherme Gentile, Mariclei Ferro Belchior, Rodrigo Cesar Coelho Lino. Constatada a veracidade do quórum, a
presidente em exercício Vânia Isabeli declara aberta a reunião. A. EXPEDIENTE: 1. Leitura e aprovação da pauta: a
presidente em exercício Vânia Isabeli faz a leitura da pauta, a qual foi aprovada por unanimidade. 2. Justificativas:
Foram apresentadas a justificativa(s) dos(as) conselheiros(as): Ana Cristina Pialarice Giordano, Bruna Suelen
Zanlorenzi de Assunção e Edwylson de Lima Marinheiro, as quais foram aprovadas pelo Pleno. 3. Informes: A. Ordem
do dia: 1. Indicação de representante na Comissão Prefeito Amigo da Criança: a presidente em exercício Vânia Isabeli
solicita esclarecimentos sobre a referida comissão. Após debates, as conselheiras Vânia Isabeli e Mirna de Cássia
colocaram-se à disposição para representar o CACS/FUNDEB, como titular e suplente respectivamente, o que foi
aprovado por unanimidade pelo Pleno. 2. Resposta ao ofício nº 129/2021- 22ª PJ, que solicita análise das respostas
encaminhadas pela Secretaria da Fazenda e Secretaria da Educação do município, bem como para que encaminhe
relatório pormenorizado indicando se houve o cumprimento da meta 20.26 do Plano Municipal de Educação (PME),
conforme dispõe a Lei no.12.291/2015: a presidente em exercício Vânia Isabeli relata os trabalhos realizados pelos
relatores na análise dos dados apresentados pelas Secretarias Municipais da Fazenda e Educação quanto aos valores
destinados à Educação nos anos de 2017 a 2020 em relação ao cumprimento da meta supracitada. A conselheira Ligia
Bento apresenta o relatório final da referida análise. Após esclarecimentos, a presidente em exercício Vânia Isabeli
colocou que foi enviado a resposta ao Ministério Público com parecer favorável deste Conselho em relação ao
cumprimento da meta 20.26 do Plano Municipal de Educação (PME), conforme dispõe a Lei no.12.291/2015 com
base nos dados disponibilizados a este Conselho. 3. Adequação regimento interno: indicação de relatores para
elaboração de minuta: A presidente em exercício Vânia Isabeli explica sobre a necessidade de adequação do
regimento interno deste Conselho em atendimento às novas legislações do CACS/FUNDEB, solicita manifestação dos
presentes. Após debates, a vice-presidente Vânia Isabeli coloca em votação as sugestões: 1- eleger relatoria; 2reunião extraordinária do Pleno para análise e readequação, sendo aprovado por unanimidade pelo Pleno a sugestão
2-reunião extraordinária do Pleno para análise e readequação. Desta forma, todo o Colegiado fará a análise e
manifestação da minuta de readequação do regimento interno do CACS/FUNDEB até 23/07/2021 para posterior
agendamento de reunião extraordinária para deliberação final do referido documento. 4. Leitura e aprovação da Ata:
A presidente em exercício Vânia Isabeli faz 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 ordinária foi encerrada, com a
presente ata lavrada e assinada por mim, Fernanda Tedeschi, diretora executiva do CACS/FUNDEB e, Vânia Isabeli
Talarico Freitas da Costa, presidente em exercício 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 21/09/2021, às
12:16, 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 12:17,
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.
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Documento assinado eletronicamente por Vânia Isabeli Talarico F. da Costa, Conselheiro(a), em 23/09/2021, às
08:24, 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 5868891 e o código CRC
83717A5C.
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