
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO  

 
 

ATA DA CENTESÍMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  1 
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 2 

Aos dezesseis dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00h, reuniram-se, 3 
ordinariamente, de maneira remota, utilizando a ferramenta “Google Meet”, o Conselho Gestor do 4 
Fundo de Assistência À Educação, sob presidência da sra. Vice-Presidente Nueli Olinda Quirino de 5 
Souza, para tratar da seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise da 6 
prestação de contas – Outubro 2021; e 3. Outros Encaminhamentos. Estiveram presentes à reunião as 7 
seguintes conselheiras: Nueli Olinda Quirino de Souza Vinturini, Cinthia Regina Motta Kitamura e 8 
Patricia dos Santos Vieira de Oliveira; além de Carlos Henrique Rangon Antunes, do Serviço de 9 
Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais. A reunião se inicia com a leitura da ordem do dia, 10 
após é realizada a leitura da ata da centésima sexagésima quinta reunião ordinária do Conselho Diretor 11 
do FAED. Não havendo quaisquer supressões, acréscimos ou destaques, a ata é aprovada por 12 
unanimidade. Passando para o “item 2” da pauta; É apresentado em tela um acumulado de entradas 13 
no mês de Outubro/2021 na ordem de R$ 73.842,41 (setenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois 14 
reais e quarenta e um centavos), rendimentos acumulados no mesmo período de R$ 3.507,55 (três 15 
mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos); perfazendo desta forma no período, o 16 
seguinte saldo nas contas do FAED em 31 de outubro de 2021: CENFORPE – R$ 321.121,33 17 
(trezentos e vinte e um mil, cento e vinte e um reais e trinta e três centavos); EDUCAX – R$ 18 
466.383,78 (quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e oito 19 
centavos); e FAED5 – R$ 66.838,70 (sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta 20 
centavos), totalizando um montante de R$ 854.343,81 (oitocentos e cinquenta e quatro reais, trezentos 21 
e quarenta e três reais e oitenta e um centavos); Além disso é apresentando o total de gastos 22 
acumulados no ano, até 31 de outubro de 2021, na ordem de R$ 550.696,74 (quinhentos e cinquenta 23 
mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) - (anexo I). Após análise minuciosa, 24 
a prestação de contas dos recursos do FAED até 31 de outubro de 2021 é aprovada por unanimidade 25 
dos presentes. Sendo esgotada a pauta, com o agradecimento a todos os presentes, a reunião é 26 
encerrada às 14:30h, eu, Carlos Henrique Rangon Antunes, secretário da reunião, lavrei a presente 27 
ata, que após ser aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. 28 
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