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Ata nº 06/2020
Ata da Sessão Plenária da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Londrina - CACS/FUNDEB, realizada às oito
horas e trinta minutos do dia 18 (dezoito) de maio de dois mil e vinte, em ambiente virtual.
Constatada a veracidade do quórum, a presidente Ana Cristina declara aberta a reunião.
Justificativas: A presidente Ana Cristina apresenta a justificativa da conselheira Adriana
Vieira, a qual foi aceita por unanimidade pelo Pleno. A. Ordem do dia: 1. Demandas de
procedimentos de compras sem processo licitação devido a pandemia – Decreto
Municipal nº489 de 24 de abril de 2020, publicado no JOM nº4050: A presidente Ana
Cristina coloca ao pleno que devido a esse momento de pandemia, a Prefeitura de Londrina
emitiu decreto suspendendo licitações conforme legislação vigente inclusive para a pasta da
Educação; diante do fato solicita ao conselheiro Claudio no que diz respeito a compra
emrgencial para o combate e prevenção ao COVID-19 na modalidade de dispensa de licitação.
O conselheiro Cláudio explica que a dispensa de licitação é uma forma legal de contratação,
mas a mesma só poderá ser efetivada de acordo com a legislação vigente; mesmo com o
decreto de calamidade pública decretado pela União e pelos municípios de forma geral, os
princípios da adminstração pública devem ser respeitados; inclusive a portaria 42 que trata das
funções e sub-funções orçamentárias estão vigentes, ou seja, cada secretaria deve adquirir
bens e serviços para atender a finalidade de cada pasta (funções e subfunções orçamentárias);
além disso todo o processo licitatório do Município tem que ter o parecer jurídico quanto a
legalidade da Procuradoria-Geral do Município. Após esclarecimentos, a presidente Ana
Cristina coloca sua preocupação quanto ao acompanhamento de compras da SME para o
retorno as aulas, cita como exemplo a compra de termômetros, e explica que já entrou em
contato com a assessora pedagógica da SME para algumas informações quanto ao comitê
que irá avaliar esse tipo de aquisição, mas entende ser importante este Conselho estar
representado no referido comitê. Após debates, a presidente Ana Cristina sugere encaminhar
um ofício à SME solicitando a participação deste Conselho no comitê que irá analisar compras
para o enfrentamento da pandemia junto a pasta da SME, o que foi aprovado por unanimidade
pelo Pleno. 2. Acesso ao SEI: a presidente Ana Cristina informa ao colegiado que o acesso
para usuários externos ao SEI poderá ser solicitado via e-mail, devido ao momento de medidas
de prevenção a pandemia, a PML editou o Decreto nº 380/2020 que orienta sobre esse acesso.
Após debates e esclarecimentos, a presidente Ana Cristina informa que a diretoria executiva
do CMEL irá enviar por e-mail o formulário e todas as informações para que seja efetivado o
acesso ao SEI do CACS/FUNDEB aos(as) conselheiros(as) que não são servidores
municipais; solicita que os servidores que ainda estão sem acesso ao referido SEI para passar
seus dados para Fernanda da diretoria executiva para que seja solicitado, o que foi aprovado
pelo Pleno. Leitura e aprovação da Ata: a presidente Ana Cristina solicita a leitura da
presente ata e coloca em votação, a qual é aprovada por unanimidade pelo Pleno. Nada mais
havendo a ser tratado, a sessão extarordinária 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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