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

Aos dezoito dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00h, reuniram-se, 3 
ordinariamente, de maneira remota, por meio da plataforma 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. Apresentação da nova composição do Conselho Diretor; 2. 6 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 3. Análise da prestação de contas de 2021; 4. Análise 7 
sobre a liberação de recursos do FAED para a manutenção do CENFORPE; 5. Outros 8 
encaminhamentos. Estiveram presentes à reunião as seguintes conselheiras: Luciana Alcântara 9 
Ferreira e Patricia dos Santos Vieira de Oliveira; além de Carlos Henrique Rangon Antunes, do 10 
Serviço de Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais. A reunião se inicia com a leitura da 11 
ordem do dia. Após o sr. Carlos apresenta a nova composição do Conselho D iretor, conforme 12 
publicação da portaria nº 10.005, de 4 de janeiro de 2022, reiterando que o mandato será de 1 (um) 13 
ano. Após é realizada a leitura da ata preliminar da centésima sexagésima sexta reunião ordinária do 14 
Conselho Diretor do FAED. Não havendo quaisquer supressões, acréscimos ou destaques, a ata é 15 
aprovada por unanimidade. Passando para o “item 3” da pauta; É apresentado em tela um acumulado 16 
de entradas nos meses de Novembro/Dezembro de 2021 na ordem de R$ 233.732,26 (duzentos e 17 
trinta e três mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), rendimentos acumulados no 18 
mesmo período de R$ 11.468,66 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis 19 
centavos); gastos acumulados no ano, até 31 de dezembro de 2021, na ordem de R$ 590.777,24 20 
(quinhentos e noventa mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) – (Anexo I); 21 
perfazendo desta forma no período, o seguinte saldo nas contas do FAED em 31 de dezembro de 22 
2021: CENFORPE – R$ 325.265,90 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais 23 
e noventa centavos); EDUCAX – R$ 639.644,39 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta 24 
e quatro reais e trinta e nove centavos); e FAED5 – R$ 67.715,13 (sessenta e sete mil, setecentos e 25 
quinze reais e treze centavos), totalizando um montante de R$ 1.032.625,42 (um milhão, trinta e dois 26 
mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos). Após análise criteriosa, a prestação 27 
de contas dos recursos do FAED até 31 de dezembro de 2021 é aprovada por unanimidade dos 28 
presentes. Passando para o “item 4” da pauta; o sr. Carlos informa que o contrato de prestação de 29 
serviços de manutenção corretiva e preventiva do ar-condicionado e evaporadoras do CENFORPE 30 
vence no próximo mês, sendo desta forma necessária deliberação do Conselho sobre a liberação de 31 
recursos para ocorrer  com despesas da prorrogação do referido contrato . Apresenta ainda 32 
em tela a pesquisa de preço realizada pelo Secretaria de Administração, demonstrando a 33 
vantajosidade financeira na prorrogação do contrato vigente em detrimento à realização de nova 34 
licitação (Anexo II). A sra. Vice-Presidente Nueli ressalta que apesar do equipamento não estar em 35 
funcionamento, por conta de uma peça danificada, faz-se necessária a manutenção preventiva do 36 
equipamento de forma que o restante dos equipamentos não seja deteriorado da mesma maneira. A 37 
sra. Patricia solicitada que conste em ata que a liberação de recursos para ocorrer com prorrogação 38 
do contrato se deve exclusivamente à necessidade de manutenção preventiva, haja visto que a 39 
manutenção corretiva somente acontecerá quando a peça danificada for adquirida. Desta forma, por 40 
unanimidade é deliberado pela aprovação da liberação de recursos para ocorrer com a renovação do 41 
contrato, conforme segue: DELIBERAÇÃO FAED Nº 01/2022: em análise à solicitação de 42 
liberação de recursos para ocorrer com despesas da prorrogação do contrato SA.201 N.º 134/2019, 43 
relativos à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 44 
condicionado e evaporadoras instalados no CENFORPE – Centro de Formação dos Profissionais da 45 
Educação Ruth Cardoso de São Bernardo do Campo, delibera, por unanimidade de votos, pela 46 
aprovação da liberação de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para tais fins. Passando para o “item 47 
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5” da pauta; O sr. Carlos apresenta proposta de calendário contemplando, conforme a possibilidade, 48 
a última terça-feira de cada mês para realização das reuniões ordinárias do Conselho. Haja visto a 49 
concordância geral, fica decidido que as reuniões ordinárias do Conselho Diretor do FAED neste ano 50 
serão realizadas às 14h00 nos seguintes dias: 22 de fevereiro, 29 de março, 26 de abril, 31 de maio, 51 
28 de junho, 26 de julho, 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro, 29 de novembro e 13 de 52 
dezembro. Sendo esgotada a pauta, com o agradecimento a todos os presentes, a reunião é encerrada 53 
às 14:30h, eu, Carlos Henrique Rangon Antunes, secretário da reunião, lavrei a presente ata, que após 54 
ser aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. 55 

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI 56 
Presidente 57 

NUELI O. QUIRINO DE SOUZA VINTURINI 58 
Vice-Presidente 59 

LUCIANA ALCÂNTARA FERREIRA 60 
Membro 61 

PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA 62 
Membro 63 

CARLOS HENRIQUE RANGON ANTUNES 64 
Secretário do Conselho  65 
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ANEXO I 66 
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ANEXO II 68 

 69 


