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 ATA CIRCUNSTANCIADA 

152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

 

I - Data e Local: 05 de outubro de 2018 - Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de 

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

 

II - Horário: das 08h às 09h10 

 

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 aquisição de 

equipamentos de comunicação (Rádios Comunicadores) para o CENFORPE; b) Análise de 

liberação de recursos para suprimento de fundos do CENFORPE; c) Análise de liberação de 

recursos para a contratação de serviço de manutenção corretiva em sistemas de Ar 

Condicionado, instalados no CENFORPE; d) outros encaminhamentos. 

 

V - Deliberação: a) Quanto ao item “a” da pauta, após análise minuciosa dos orçamentos 

(conforme em anexo), aprovou-se, por unanimidade dos presentes, a liberação de até R$ 

7.300,00 (sete mil e trezentos reais), para ocorrer com despesas relativas à aquisição de 07 

(sete) rádios comunicadores e 07 (sete) fones de ouvido, para o CENFORPE – Centro de 

Formação dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso de São Bernardo do Campo à conta de 

dotação orçamentária específica do FAED que, até o momento, apresenta o saldo de R$ 

1.775.473,22 (Hum milhão, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais 
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e vinte e dois centavos) em 30/08/2018, o que integrará a Deliberação FAED nº 10/2018 deste 

Conselho. b) Aprovou-se também, a liberação de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

ocorrer com despesas relativas à suprimento de fundos do CENFORPE – Centro de Formação 

dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso de São Bernardo do Campo, à conta de dotação 

orçamentária específica do FAED que, até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.775.473,22 

(Hum milhão setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois 

centavos) em 30/08/2018, o que integrará a Deliberação FAED nº 11/2018 deste Conselho. c) 

Dando continuidade, após a apresentação do orçamento, aprovou-se por unanimidade dos 

presentes, a liberação de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para ocorrer com despesas 

relativas à contratação de serviço referente à manutenção corretiva em sistemas de ar 

condicionado que estão instalados no CENFORPE – Centro de Formação dos Profissionais da 

Educação Ruth Cardoso de São Bernardo do Campo, conforme as seguintes especificações: 

substituição de compressores, substituição de chave contatora, substituição de rele de 

sobrecarga, substituição de filtro secador ¾, realização de limpeza da tubulação com gás R-

141B e carga de gás R-22 no sistema. Tais despesas ocorrerão à conta de dotação 

orçamentária específica do FAED que, até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.775.473,22 

(Hum milhão setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois 

centavos) em 30/08/2018, o que integrará a Deliberação FAED nº 12/2018 deste Conselho. d) 

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião.  

 

São Bernardo do Campo, 05 de outubro de 2018. 

       
 
       SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI  

Presidente 
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