PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
15 de junho de 2022
Ata da 5ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Londrina - CACS / FUNDEB
12/2022
Ata da Sessão Plenária da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB de Londrina - CACS / FUNDEB, realizada às nove horas do dia quinze de junho 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 19.022.091271/2022-50. Participaram da reunião os(as)
conselheiros(as): titulares: Adriana Costa Sapucaia Vieira; Aida Cristina Campana; Ana Cristina Pialarice
Giordano; Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa; Eliane Ferraz de Oliveira; Francielle Goulart Pereira;
Tatiane Dantas da Silva; Suplentes: Rodrigo Cesar Coelho Lino; 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 e solicita a inclusão do pedido de
alteração de representação, a qual foi aprovada por unanimidade. 2. Justificativas: Foram apresentadas a
justificativa(s) dos(as) conselheiros(as): Elen Fabiana Tenorio Camilo Luz; Mariclei Ferro Belchior;
Talícia Jorge Silva Serafini; Carlos Roberto de Oliveira; Geocelia Alves Ribeiro; Vânia Isabeli Talarico
Freitas da Costa; Vanderleia Alves Fortes; saída antecipada a conselheira Sandra Gunkel Scheeren, as
quais foram aprovadas pelo Pleno. 3. Informes gerais: a) Parecer final no SIOPE da prestação de
contas dos recursos do FUNDEB e PNATE exercício 2021: a presidente Ana Cristina informa que o
parecer final da prestação de contas dos recursos do FUNDEB foi efetivada com sucesso e apresenta o
relatório; quanto a finalização do parecer conclusivo da prestação de contas do PNATE/2022, coloca que o
sistema do SIGECON não está liberado até a presente data mas já foi aberto chamado no FNDE
explicitando esse problema, sendo que foi respondido via e-mail que o sistema realmente está com
problemas técnicos mas que o Conselho deve acompanhar a liberação do sistema, esclarecem ainda que de
acordo com a Resolução nº 8 o Conselho terá até 45 dias para finalizar a referida prestação. b) IV Fórum
Nacional de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação da UNCME: a presidente Ana
Cristina informa que no referido encontro o CACS/FUNDEB será representado pela vice-presidente Vânia
Isabeli e também a diretora executiva dos Conselhos, explica que para esse encontro é voltado aos
presidentes de conselhos, mas o próximos encontros irá solicitar para participação de membros deste
Conselho. Os conselheiros Aida Cristina e Danilo Barbosa manifestam interesse nos próximos encontros.
c) Novo FUNDEB e suas alterações para 2022 - realização CRC/PR 01/07 às 14h: a presidente Ana
Cristina divulga o evento apresentado pela conselheira Ligia Bento e faz o convite para que todos
participem conforme disponibilidade de agendas. B. Ordem do dia: 1. Apuração de denúncia sobre
uniformes escolares - SEI 19.022.069935/2022-02: a presidente Ana Cristina faz um breve relato sobre o
problema apresentado, via denúncia, quanto a entrega dos uniformes; coloca que a SME respondeu os
questionamentos feitos por este Conselho para apuração da denúncia via despacho administrativo
7767816; relata também sobre a reunião realizada na Secretaria Municipal de Educação de Londrina
(SME) com a Diretora Financeira, na qual foi apontado o problema com o fornecedor que está com os
prazos de entrega vencido e que estão sendo tomadas as medidas cabíveis. Após debates, a presidente Ana
Cristina coloca em votação enviar a resposta do SEI ao denunciante sobre a não entrega dos uniformes
pelo fornecedor e as providências legais que estão sendo adotadas pela PML; também questionar
novamente a SME sobre como está o atual processo licitatório, o que foi aprovado por unanimidade pelo
pleno. 2. Relato de visitas: PNATE rota Eli Vive: o conselheiro Rodrigo Lino faz a apresentação do
relatório da verificação feita na rota do PNATE do Eli Vive e da Escola Municipal do Eli Vive. A
conselheira Sandra Scheeren esclarece que as estradas rurais estão bem precárias e quando chove piora
bastante, coloca também as dificuldades vivenciadas pela comunidade escolar em relação às condições das
edificações das Escolas Municipais localizadas no Eli Vive. Após debates, a presidente Ana Cristina

coloca em votação a sugestão de encaminhar as demandas referente ao Conselho Rural e em reunião com
a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e também solicitar à SME o acompanhamento da
efetivação das obras do prédio da escola municipal e o atendimento emergencial aos problemas apontados
no relatório de visitas em especial o problemas com telhado e conexão com internet, o que foi aprovado
pelo Pleno. A conselheira Aida Cristina questiona se é possível uma imagem de satélite. A conselheira
Adriana Vieira informa que no sistema Sigelon existe a imagem citada pela conselheira Aida. Desta forma,
a presidente Ana Cristina coloca em votação o pedido da imagem, o que foi aprovado pelo Pleno. 3.
Comissão organizadora para Assembleia de Eleição da nova gestão do CACS/FUNDEB: a
presidente Ana Cristina coloca a necessidade de iniciar os trabalhos para organização da Assembleia de
Eleição de novos membros para comporem o CACS/FUNDEB de Londrina para o próximo mandato;
solicita manifestação dos presentes. Manifestaram-se os(as) conselheiros(as) Tatiana Dantas, Aida Cristina
e Rodrigo Lino o que foi aprovado pelo Pleno. A conselheira Aida Cristina sugere questionar o
quantitativo de professores da Rede Municipal de Ensino de Londrina - RMEL que atuam com dois
padrões, sendo a soma de professores com dois padrões: docência séries iniciais do ensino fundamental
(PROA) e a soma de professores docência séries iniciais do ensino fundamental mais professores da
educação básica (PROA+PEB). A presidente Ana Cristina coloca em votação a sugestão de pedir os dados
de quantitativo de professores, o que foi aprovado por unanimidade pelo Pleno. Alteração de indicação
membros: a presidente Ana Cristina coloca a manifestação de alteração da indicação de representante da
sociedade civil, na qual a conselheira Camila Rafaela de Oliveira Pedroso passará a compor a suplência e
o conselheiro Rodrigo Coelho Lino a titularidade da representação da sociedade civil, o que foi aprovado
por unanimidade pelo Pleno. 4. Tribunal de Contas - nova Coordenadoria de Atendimento ao
Jurisdicionado e Controle Social – CACS (e-mail): A presidente Ana Cristina diz que foi enviado o email a todos sobre o tema em tela e destaca a importância de todos acessarem o TCE/Pr em especial a
nova coordenadoria para verificar as possibilidades e parceria com este Conselho. 5. 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
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.
Documento assinado eletronicamente por Fernanda Tedeschi, Diretor(a) Executivo(a), em
20/06/2022, às 15:34, 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 Ana Cristina Pialarice Giordano, Presidente, em
20/06/2022, às 16:37, 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 Eliane Ferraz Kikuti, Conselheiro(a), em 20/06/2022, às
17:12, 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
21/06/2022, às 08:54, 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 Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Usuário Externo,
em 21/06/2022, às 13:09, 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 7990456 e
o código CRC A6902D2E.
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