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Aos vinte dias de julho de dois mil e vinte e um, as 14h00, de maneira remota, utilizando a plataforma - Google 
Meet, reuniram-se os membros do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Educação. Estiveram presentes 
na reunião os membros: Nueli Olinda Quirino de Souza Vinturini, Patricia dos Santos Vieira de Oliveira e 
Cintia Regina Motta Kitamura; além de Carlos Henrique Rangon Antunes, do Serviço de Apoio Administrativo 
aos Conselhos Municipais. A reunião se inicia com a leitura da ordem do dia: a) Leitura e aprovação da ata da 
reunião anterior; b) Análise da prestação de contas 1º semestre do exercício fiscal de 2021; c) Informes e outros 
assuntos. a.1) O sr. Carlos realiza a leitura da ata da 161ª reunião ordinária, sendo aprovada por todos os 
presentes. Passando para o “item b” da pauta; b.1) É apresentado em tela o saldo das contas do FAED em 30 
de junho de 2021, sendo elas: CENFORPE – R$267.020,01 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte reais e um 
centavo), EDUCAX – R$358.121,59 (Trezentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e 
nove centavos) e FAED5 – R$99.548,02 (noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois 
centavos), totalizando um montante de R$ 724.689,62 (Setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e 
nove reais e sessenta e dois centavos); b.2) Além disso é apresentando um total de gastos de R$485.656,33 
(quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) no mesmo 
período (anexo I). b.3) A prestação de contas do primeiro semestre do exercício de 2021 é aprovada por 
unanimidade. Passando para o “item c” da pauta; c.1) O sr. Carlos informa demanda para renovação da 
Deliberação FAED nº08/2019, que trata da liberação de recursos para ocorrer com despesas relativas ao serviço 
de manutenção corretiva e preventiva para aparelhos de ar condicionado e evaporadoras instalados no 
CENFORPE, cujo Contrato de Prestação de Serviços SA.201.1 Nº 134/2019, que teria vigência Inicial de 
17/12/2019 a 16/12/2020, foi suspenso por conta da Pandemia de COVID-19 em 1º de abril de 2020, sendo 
retomado em 17/12/2020, conforme Aditamento SA.201.1 Nº102/2021 (1º), com devolução do prazo de 
03/05/2021 a 20/02/2022. Deliberações: c.1.1) Deliberação FAED nº 06/2021: Em análise à solicitação de 
liberação de recursos para ocorrer com despesas do contrato SA.201 N.º 134/2019 e termo de aditamento 
SA.201.1 Nº 102/2021(1º), relativos ao serviço de manutenção corretiva e preventiva para aparelhos de ar 
condicionado e evaporadoras instalados no CENFORPE – Centro de Formação dos Profissionais da Educação 
Ruth Cardoso de São Bernardo do Campo, delibera, por unanimidade de votos, pela aprovação da liberação 
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sendo esgotada a pauta, com o agradecimento a todos os presentes, a 
reunião é encerrada às 14:45h, eu, Carlos Henrique Rangon Antunes, secretário da reunião, lavrei a presente 
ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 


