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ATA CIRCUNSTANCIADA 
159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 
 

I - Data e Local: 02 de setembro de 2020 - Sala de Reuniões do Departamento de Gestão de 

Ajustes, Pessoas e Sistemas - Av. Wallace Simonsen, 188 - Nova Petrópolis. 

 

II - Horário: das 10h às 10h35. 

 

III - Participantes: 

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

Vinturini (Vice-Presidente), Eliete Machado de Lima Silva (Representante de Pais de Alunos) 

e Cátia Rodrigues de Sant’Ana Prometi (Representante do Conselho Municipal de Educação). 

 

Convidados: Ilka Baracho da Silva (Diretora da Divisão de Controle Financeiro) e Celso 

Ricardo Silva (Diretor do Departamento de Gestão de Ajustes, Pessoas e Sistemas). 

 

IV - Pauta: a) Análise sobre a liberação de recursos para despesas com a aquisição de 

mobiliários, a serem destinados e instalados em Unidades Escolares da Rede Municipal de 

Ensino. b) outros encaminhamentos. 

 

V - Deliberação: a.1) Quanto ao item “a” da pauta, a senhora Ilka socializou a todos os 

presentes os seguintes itens de mobiliário previstos para análise deste colegiado, a serem 

destinados às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo: 1 

– 200 (duzentas) Cadeiras altas para alimentação, no valor total de R$ 63.030,00 (sessenta e 

três mil e trinta reais); 2 – 245 (duzentos e quarenta e cinco) Conjuntos para refeitório – 

Tamanho 1 (M4C-01), no valor total de R$ 119.719,25 (cento e dezenove mil, setecentos e 

dezenove reais e vinte e cinco centavos); 3 – 230 (duzentos e trinta) Conjuntos para refeitório 

– Tamanho (M4C-03), no valor de R$ 119.192,90 (cento e dezenove mil, cento e noventa e 

dois reais e noventa centavos); 4 – 50 (cinquenta) Conjuntos de Refeitório Fundamental 

(MBR-03), no valor total de R$ 27.863,50 (cinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e 

cinquenta centavos); 5 – 218 (duzentos e dezoito) Carrinhos de Bebê, no valor total de R$ 

80.921,60 (oitenta mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos); 6 – 470 

(quatrocentos e setenta) Armários Altos de Madeira 1,60m, no valor total de R$ 225.130,00 
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(duzentos e vinte e cinco mil, cento e trinta reais), o qual seria utilizado o montante de R$ 

55.676,10 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos) com 

recursos do FAED; 7 – 280 (duzentos e oitenta) Armários de Madeira com 6 Nichos, no valor 

total de R$ 97.997,20 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos); 

8 – 43 (quarenta e três) Lavadoras de roupas 15kg, no total de R$ 81.270,00 (oitenta e um mil, 

duzentos e setenta reais); e 9- 43 (quarenta e três) Secadoras de roupas 10kg, no total de R$ 

68.757,00. a.2) A senhora ponderou que os de nº 01 ao nº04, serão adquiridos através de Ata 

de Registro de Preços devidamente publicadas pela Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE) e os itens de nº 05 ao nº 09, serão adquiridos através de Ata de Registro de 

Preços do Município de São Bernardo do Campo. a.3) Após a análise minuciosa, aprovou-se 

por unanimidade dos presentes a liberação de até R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), 

para ocorrer com despesas relativas à aquisição mobiliário a serem destinados e instalados em 

unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo. a.4) Tal 

despesa será realizada através da conta da dotação (0471-1) 

08.084.4.4.90.52.00.12.361.0026.1048.03 – FAED, sendo que até o momento as contas 

apresentam o saldo R$ 1.138.617,23 (Hum milhão, cento e trinta e oito mil, seiscentos e 

dezessete reais e vinte e três centavos), o que integrará a Deliberação FAED nº 11/2020 

deste Conselho. b) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião.   

 

São Bernardo do Campo, 02 de setembro de 2020. 

       
 
         SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI 

Presidente 
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