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Ata nº 08/2020
Ata da Sessão Plenária da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às
oito horas e trinta minutos do dia 22 (vinte e dois) de junho de dois mil e vinte, em ambiente
virtual. Participaram da reunião os(as) conselheiros(as): Ana Cristina Pialrice Giordano,
Adriana Costa Sapucaia Vieira, Camila Rafaela de Oliveira Pedrozo, Claudio Rufino, Vânia
Isabeli Talarico Freitas da Costa, Giuliano Cesar Bordin Correa, Andresa Cristina
Scatamburgo Bertão, Lidiane Machado, Alexandre Madeira Pedroso, Aparecida da Silva
Barbosa Cavaleto, Emilia Kazue Kobayaschi Scaliante, Deise Macedo Reis Cavalcanti, Vany
Kie Kanabushi Ito. Constatada a veracidade do quórum, a presidente Ana Cristina declara
aberta a reunião. Informes: A presidente Ana Cristina informa que foi entregue aos
Conselhos CACS/FUNDEB, CMEL e CAE um carro oficial para ajudar nos trabalhos de
visitas de ambos os conselhos; informa que somente servidores públicos podem dirigir o
carro oficial e será enviado no e-mail da equipe dos conselhos e a este Colegiado as
informações para pedirem a referida autorização. A presidente Ana Cristina informa que
sobre a assinatura das listas de presenças nas sessões plenárias em ambiente virtual para a
publicação das atas, será necessário pegar as assinaturas posteriormente ao retornar às
reuniões. Após debates o Colegiado deliberou que as atas serão disponibilizadas para
assinatura no SEI aos (às) conselheiros(as) que têm acesso e os demais deverão assinar a
lista de presença na sede do CACS/FUNDEB. Audiência Pública da CML apresentação
LDO/2021: A presidente Ana Cristina informa que participou on line da referida audiência
pública e coloca que a LDO para 2021 foi apresentada considerando os recursos do
FUNDEB, embora, até a presente data não teve votação do novo FUNDEB no Congresso
Nacional, ou seja, essa verba pode não existir no orçamento de 2021 e prejudicar o
orçamento do município. A. Ordem do dia: 1. Análise da prestação de contas dos
recursos do FUNDEB referente ao 2º bimestre de 2020 (março/abril)- SEI nº
19.022.057971/2020-53: A presidente Ana Cristina, juntamente com o Colegiado, analisaram
os 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 2º bimestre/2020 (março e abril). Os (as) Conselheiros(as), após análise
da execução dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Londrina para atendimento
dos recursos do FUNDEB exercício 2º bimestre/2020 (março e abril), concluíram pela
aprovação por unanimidade pelo Pleno, constantes no SEI nº 19.022.057971/2020-53, das
contas do referido recurso. Por fim a presidente Ana Cristina emitiu o parecer no referido SEI;
as 09h30min confirmou o relatório da prestação de contas em tela no 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 lista de presença e registro on-line da reunião.
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