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ATA CIRCUNSTANCIADA 

151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

 

I - Data e Local: 30 de agosto de 2018 - Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de 

Educação - Av. Wallace Simonsen, 188 - Nova Petrópolis. 

 

II - Horário: das 10h às 11h10 

 

III - Participantes: 

 

Conselheiros: Sílvia de Araújo Donnini (Secretária de Educação), Nueli Quirino de Souza 

Vinturini (Vice-Presidente), Adriano de Oliveira da Silva (Representante dos Pais de Alunos) 

e Emerson Gomes Gradinar (Representante do Conselho Municipal de Educação). 

 

Convidados: Cícera Maria Martins Aljona (Diretora Adjunto do Departamento de Apoio à 

Educação). 

 

IV - Pauta: a) Análise de liberação de recursos para despesas com a manutenção das 

estruturas que compõem o acionamento da Cortina do Teatro do CENFORPE;b) Análise de 

liberação de recursos com serviços de manutenção do 3º andar do Prédio do Auditório do 

CENFORPE; c) outros encaminhamentos. 

 

V - Deliberação: a) Iniciando a reunião com o item “a” da pauta, o colegiado avaliou e 

aprovou a solicitação de liberação de até R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para despesas 

com a manutenção das estruturas que compõem o acionamento da Cortina do Teatro do 

CENFORPE - Centro de Formação dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso de São 

Bernardo do Campo, conforme orçamentos em anexo e as seguintes especificações de 

serviços a serem realizados: troca do cabeamento do quadro elétrico central para o palco; 

remanejamento do disjuntor do quadro de energia central para o palco; troca das chaves de 

fim de curso do motor; troca do cabo de aço da cortina; revisão de todo o sistema elétrico; 
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troca das contatoras do quadro de comando da cortina e das varas de iluminação cênica; 

revisão do motor das varas de iluminação cênica; conserto do motor Moto freio Siemens 

380V Trifásico da cortina responsável pelo acionamento de abertura e fechamento da mesma; 

troca de todas roldanas do trilho da cortina e manutenção das estruturas metálicas onde estão 

instaladas a cortina. Tais despesas ocorrerão à conta de dotação orçamentária específica do 

FAED que, até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.854.913,71 (Hum milhão, oitocentos e 

cinquenta e quatro mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos) em 31/07/2018, o 

que integrará a Deliberação FAED nº 08/2018 deste Conselho. b) Em continuidade, após 

análise minuciosa dos orçamentos em anexo, aprovou-se, por unanimidade dos presentes, a 

liberação de até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), para ocorrer com despesas relativas 

à recuperação de partes em gesso e pintura dos tetos do 3º andar do Prédio do Auditório do 

CENFORPE – Centro de Formação dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso de São 

Bernardo do Campo, bem como serviço de confecção de 02 (duas) peças de alçapão e 

fornecimento de 10 (dez) fechaduras, à conta de dotação orçamentária específica do FAED 

que, até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.854.913,71 (Hum milhão, oitocentos e 

cinquenta e quatro mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos) em 31/07/2018, o 

que integrará a Deliberação FAED nº 09/2018 deste Conselho. c) Nada mais havendo, deu-se 

por encerrada a reunião. 

.  

São Bernardo do Campo, 30 de agosto de 2018. 
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