
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO  

 
 

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

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00h, reuniram-se, 3 
ordinariamente, na sala de reuniões da SE-1 na Secretaria de Educação, o Conselho Gestor do Fundo 4 
de Assistência À Educação, sob presidência da sra. Vice-Presidente Nueli Olinda Quirino de Souza, 5 
para tratar da seguinte pauta: 1.  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise da prestação 6 
de contas de janeiro de 2022; 3. Análise do pedido de Bolsa de Estudo/2022; 4. Análise sobre a 7 
liberação de recursos do FAED para a manutenção do CENFORPE; e 5. Outros encaminhamentos. 8 
Estiveram presentes à reunião as seguintes conselheiras: Luciana Alcântara Ferreira e Patricia dos 9 
Santos Vieira de Oliveira; além de Carlos Henrique Rangon Antunes, do Serviço de Apoio 10 
Administrativo aos Conselhos Municipais. A lista de presença segue anexa. A reunião se inicia com 11 
a leitura da ordem do dia. Após o sr. Carlos realiza a leitura da ata preliminar da centésima sexagésima 12 
sétima reunião ordinária do Conselho Diretor do FAED. Não havendo quaisquer supressões, 13 
acréscimos ou destaques, a ata é aprovada por unanimidade. Passando para o “item 2” da pauta; É 14 
apresentado um total de entradas no mês de janeiro de 2022 na ordem de R$ 134.658,48 (cento e 15 
trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), rendimentos 16 
acumulados no mesmo período de R$ 6.244,26 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e 17 
seis centavos); despesas efetuadas no período na ordem de R$ 6.020,25 (seis mil, vinte reais e vinte 18 
e cinco centavos) – (Anexo I); perfazendo desta forma no período, o seguinte saldo nas contas do 19 
FAED em 31 de janeiro de 2022: CENFORPE – R$ 327.520,53 (trezentos e vinte e sete mil, 20 
quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos); EDUCAX – R$ 772.506,38 (setecentos e setenta 21 
e dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e oito centavos); e FAED5 – R$ 68.184,51 (sessenta e oito 22 
mil, cento e oitenta e quaro reais e cinquenta e um centavos), totalizando um montante de R$ 23 
1.168.211,42 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, duzentos e onze reais e quarenta e dois 24 
centavos). Após análise criteriosa, a prestação de contas dos recursos do FAED até 31 de janeiro de 25 
2022 foi aprovada por unanimidade dos presentes. Passando para o “item 3” da pauta; em relação 26 
aos alunos bolsistas do FAED, o sr. Carlos informa que recebeu somente um pedido de renovação do 27 
aluno Pedro Ivo de Lima, informa que a aluna Yorrane Reis Duarte completou o ensino médio no ano 28 
de 2021 e a aluna Andrezza Dinis Cassiano mudou de cidade. Após apresentação da documentação 29 
do pedido de bolsa de estudos do aluno Pedro Ivo de Lima, o colegiado entendeu ser necessária a 30 
avaliação prévia do pedido pelo SE-221 - Seção de Assistência ao Escolar, de forma que os pedidos 31 
de bolsa do FAED tenham paridade na legislação adotada pela municipalidade. Passando para o 32 
“item 4” da pauta; é Apresentada a solicitação de instalação e readequação lógica e elétrica do prédio 33 
do CENFORPE Ruth Cardoso, com instalação de pontos de rede e elétricos salas 11-16, salas 21-27, 34 
salas do 2º andar do auditório e salas 4 a 6 (Univesp), sendo foi apresentado Ata de Registro de Preços 35 
SA.201.1 nº 001/2022, vinculada ao processo de compra nº 239/2022 e propostas comerciais da 36 
empresa Net Telecom (empresa contemplada na ata de registro de preços): 4908/2022; 4909/2022; 37 
4910/2022; e 4916/2022.  Desta forma, por unanimidade é deliberado pela aprovação da liberação de 38 
recursos para ocorrer com as despesas da instalação e readequação lógica e elétrica do prédio do 39 
CENFORPE Ruth Cardoso. DELIBERAÇÃO FAED Nº 02/2022: Em reunião realizada nesta data, 40 
e com fundamento no disposto do art. 11, da Lei Municipal nº 2.393/80, este Conselho Diretor, em 41 
análise à solicitação de liberação de recursos para ocorrer com despesas de Instalação e readequação 42 
lógica e elétrica do prédio do CENFORPE – Centro de Formação dos Profissionais da Educação Ruth 43 
Cardoso de São Bernardo do Campo, deliberou, por unanimidade de votos, pela aprovação da 44 
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liberação de até R$ 346.361,42 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e 45 
quarenta e dois centavos) para tais fins. Sendo esgotada a pauta, com o agradecimento a todos os 46 
presentes, a reunião é encerrada às 14:40h, eu, Carlos Henrique Rangon Antunes, secretário da 47 
reunião, lavrei a presente ata, que após ser aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.  48 

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI 49 
Presidente 50 

NUELI O. QUIRINO DE SOUZA VINTURINI 51 
Vice-Presidente 52 

LUCIANA ALCÂNTARA FERREIRA 53 
Membro 54 

PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA 55 
Membro 56 

CARLOS HENRIQUE RANGON ANTUNES 57 
Secretário do Conselho  58 
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ANEXO I 59 

 60 



 
 
 

 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO  
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