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

Ata da 1ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Londrina - CACS /
FUNDEB
01/2022
Ata da Sessão Plenária da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às nove horas do dia 16 (dezesseis) de
fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Londrina - SME,
sito à Rua Humaitá, 900, Jd Kennedy, nesta. Processo SEI nº 19.022.021948/2022-92. Participaram da
reunião os(as) conselheiros(as): titulares: Ana Cristina Pialarice Giordano, Vânia Isabeli Talarico Freitas da
Costa, Eliane Ferraz de Oliveira, Vanderleia Alves Fortes; suplentes: Regiane de Souza Gomes, Rodrigo
Cesar Coelho Lino, Ligia Maria Bento Silva, Geocelia Alves Ribeiro, Giovana Neila Cevallo Crosxiati, Ligia
Harumi Shingu de Oliveira, 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. 2. Justificativas: Foram apresentadas
a justificativa(s) dos(as) conselheiros(as): Aida Cristina Campana, Adriana Costa Sapucaia Vieira, Carlos
Roberto de Oliveira, Flaviane do Prado Lima, Francielle Goulart Pereira, as quais foram aprovadas pelo
Pleno. 3. Informes: a. Celular CACS/FUNDEB: A presidente Ana Cristina informa que este Conselho foi
contemplado pela SME com um aparelho celular para uso exclusivo do CACS/FUNDEB e possibilitando
mais um canal direto de comunicação, facilitando o acesso aos Conselhos a toda população, podendo ser
amplamente divulgado. b. Reuniões: sugestão de organização e rateio para café nas reuniões presenciais.
c. Cursos Formação pela Escola: enviado grupo WhatsApp: A presidente Ana Cristina reforça a
importância de todos estarem fazendo esses cursos e podem procurar diretamente a tutora para
informações e inscrições. A. Ordem do dia: 1. Análise e manifestação sobre a prestação de contas dos
recursos do PNATE, exercício 2021: apresentação SME: A presidente Ana Cristina faz um breve relato
sobre as atribuições do CACS/FUNDEB no acompanhamento e controle social da prestação de contas dos
recursos destinados ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE e passa a palavra para o
Gerente de Transporte Escolar da SME, servidor José Aparecido da Silva, que irá apresentar as demandas
do PNATE do exercício de 2021. Na apresentação, José Aparecido da Silva,SME/GTE, relata sobre os
contratos para o exercício de 2021 e a especificidades relacionado a pandemia e suspensão das aulas
presenciais; trajetos/percursos realizados; público atendido alunos da rede municipal e da rede estadual
de ensino, através da parceria dos programas PNATE e PETE; a qualidade da oferta, segurança e
manutenção dos veículos, com produção e divulgação de cartilha de biossegurança em prevenção a
COVID-19 com os motoristas, verificações in loco do embarque e desembarque de alunos. Após a
apresentação, a presidente Ana Cristina solicita manifestação do Colegiado e questiona sobre a
recomendação do Ministério Público-MP quanto à oferta de transporte escolar para os estudantes do
Residencial Flores do Campo. José Aparecido da Silva, SME/GTE, esclarece sobre a recomendação feito
pelo MP e que a SME já está tomando todas as providências para atendimento desses alunos. A
presidente Ana Cristina esclarece que irá formalizar via SEI para que sejam encaminhado a este Conselho
o detalhamento das ações adotadas pela SME para o cumprimento dessa recomendação. Após debates, a
presidente Ana Cristina informa ao Colegiado que será disponibilizada a prestação de contas completa do
PNATE via SEI para análise e posterior manifestação de todos(as) na próxima reunião ordinária do
CACS/FUNDEB. A presidente Ana Cristina agradece a apresentação feita pelo servidor José Aparecido da
Silva, SME/GTE, e encerra sua participação. 2. Alteração dos relatórios do SIOPE, exercício 2021:
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apresentação SME: A presidente Ana Cristina relata as ações realizadas no final do ano de 2021 pela
Comissão indicada por este Conselho para analisarem e apurarem as demandas que levaram a SME fazer
adequações nos relatórios aprovados pelo Colegiado e aprovado no sistema SIOPE pelo CACS/FUNDEB.
Em seguida, passa a palavra para a representante da SME, Márcia Barioto para maiores esclarecimentos.
Marcia Barioto, SME/DFC, relata que todos os relatórios orçamentários publicados no Jornal Oficial do
Município - JOM acontece republicações com os ajustes orçamentários legais que ocorrem após o
primeiro relatório de cada semestre, e há necessidade de ajuste dos relatórios de acordo com as
(re)publicações desses; continua explicando que diante disso está fazendo um estudo retroativo ao ano
da primeira publicação no SIOPE para identificar detalhadamente as alterações e justificar os relatórios
orçamentários de 2021 que sofreram ajustes, assim apresentar ao CACS/FUNDEB todos os detalhes
desses relatórios orçamentários e adequações. 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
16/02/2022, às 14:42, 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
16/02/2022, às 15:22, 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
21/02/2022, às 14:57, 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 Geocelia Alves Ribeiro, Conselheiro(a), em 21/02/2022,
às 17:34, 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 Giovana Neila Cevallo Crosxiati, Usuário Externo, em
08/03/2022, às 19:26, 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 7229125 e
o código CRC 395C6A68.
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