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Ata nº 10/2020
Ata da Sessão Plenária de Prestação de Contas referente educação infantil - novos estabelecimentos na
6ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Londrina - CACS/FUNDEB, realizada às oito horas e trinta minutos do dia 09 (nove) de julho de dois
mil e vinte, em ambiente virtual no google meet. Estiveram presentes os(as) Conselheiros(as): Adriana
Costa Sapucaia Vieira, Alexandre Madeira Pedroso, Ana Cristina Pialarice Giordano, Camila Rafaela de
Oliveira Pedrozo, Claudio Roberto Rufino, Vania Isabeli Talarico Freitas da Costa, Giuliano Cesar
Bordin Correa, Aparecida da Silva Barbosa Cavaleto, Emilia Kazue Kobayaschi Scaliante, Maria
Cristina Anzola Alexandre, Deise Macedo Reis Cavalcanti, Márcia da Silva Moura, Vany Kie Kanabushi
Ito. Constatada a veracidade do quórum, a presidente Ana Cristina declara aberta a reunião. A. Ordem
do dia: 1. Análise e Parecer da prestação de contas dos recursos Educação Infantil – Novos
estabelecimentos, exercício 2019: A presidente Ana Cristina informa que a Márcia Barioto da assessoria
financeira da Secretaria Municipal de Educação - SME/AA estará presente para esclarecimentos, e abre
para questionamentos. O conselheiro Cláudio questiona sobre o demonstrativo da execução físico
financeiro no qual consta o valor pago de R$271.716,19, todavia, o relatório de pagamento está
duplicando com o valor de R$232.774,10. Márcia Barioto, SME/AA, identifica a duplicidade dos
relatórios, mas não consegue acessar a prestação de contas no site do FNDE para adequações ao
CACS/FUNDEB e terá que abrir um chamado no FNDE para conseguir abrir o sistema que neste
momento está dando erro; solicita que seja enviado pelo CACS/FUNDEB via SEI um questionamento
sobre as dúvidas identificadas para oficializar e possibilitar o chamado no FNDE. A presidente Ana
Cristina coloca a sugestão ao Pleno o que foi aprovado. A presidente Ana Cristina esclarece ao Pleno que
fez um questionamento à SME/AA, sobre os valores apresentados sobre contratação de serviços regulares
(vigilância, limpeza etc.) quanto aos valores R$12.646.648,92 e R$19.949.899,92 por considerar muito
altos para um ano de exercício. Márcia Barioto, SME/AA, explica que na prestação de contas é colocado
o valor total da licitação, que os valores são de recursos provenientes de 2014 e que podem ser utilizados
num prazo pré-estabelecido, por isso os valores são altos, mas a prestação é realizada de acordo com os
recursos utilizados do ano de exercício. A presidente Ana Cristina solicita ao Colegiado para acessar o
SEI nº 19.022.082236/2020-88 para análise da prestação de contas e após esclarecimentos e
complementação dos dados será realizada outra reunião extraordinária deste Conselho para análise final,
sugere deixar pré agendado para o dia 30/07/2020 às 08h30, o que foi aprovado por unanimidade pelo
Pleno; informa que a validação do parecer no SIGECON – sistema de gestão dos conselhos, não está
disponibilizado o exercício 2019 até a presente data. 2. Leitura e aprovação da Ata: a presidente Ana
Cristina solicita a leitura da presente ata para 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, Ana Cristina Pialarice Giordano,
presidente do CACS / FUNDEB, e demais conselheiros (as) conforme lista de presença e registro do
ambiente virtual.
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