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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA  1 
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 2 

Aos vinte e nove dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00h, reuniram-se, 3 
ordinariamente, de modo remoto, 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 de fevereiro de 2022; 3. Análise do pedido de Bolsa de Estudo/2022; e 4. Outros 7 
encaminhamentos. Estiveram presentes à reunião as seguintes conselheiras: Luciana Alcântara 8 
Ferreira e Patricia dos Santos Vieira de Oliveira; a convidada sra. Ilka Baracho da Silva, Diretora da 9 
Divisão de Controle Financeiro; além do sr. Carlos Henrique Rangon Antunes, do Serviço de Apoio 10 
Administrativo aos Conselhos Municipais. A reunião se inicia com a leitura da ordem do dia, na 11 
sequência o sr. Carlos realiza a leitura da ata preliminar da centésima sexagésima oitava reunião 12 
ordinária do Conselho Diretor do FAED. Não havendo quaisquer supressões, acréscimos ou 13 
destaques, a ata é aprovada por unanimidade. Passando para o “item 2” da pauta; é apresentado um 14 
total de entradas no mês de fevereiro de 2022 na ordem de R$ 37.841,35 (trinta e sete mil, oitocentos 15 
e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), rendimentos acumulados no mesmo período de R$ 16 
8.116,74 (oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e quatro centavos); despesas efetuadas no período 17 
na ordem de R$ 6.020,25 (seis mil, vinte reais e vinte e cinco centavos) – (Anexo I); perfazendo desta 18 
forma no período, o seguinte saldo nas contas do FAED em 28 de fevereiro de 2022: CENFORPE – 19 
R$ 329.845,25 (trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco 20 
centavos); EDUCAX – R$ 815.655,78 (oitocentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais 21 
e setenta e oito centavos); e FAED5 – R$ 68.668,48 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito 22 
reais e setenta e oito centavos), totalizando um montante de R$ 1.214.169,51 (um milhão, duzentos 23 
e catorze mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Após análise criteriosa, a 24 
prestação de contas dos recursos do FAED até 28 de fevereiro de 2022 foi aprovada por unanimidade 25 
dos presentes. Passando para o “item 3” da pauta; em relação à dúvida do colegiado quanto à 26 
concessão de bolsa de estudos, o sr. Carlos informa que realizou consulta junto à SE-221 (Seção de 27 
Assistência ao Escolar) e ao setor jurídico da Secretaria de Educação, apresentando a devolutiva 28 
destes setores, e com base na análise da Lei nº 4.753/1999, não haveria óbices quanto à concessão de 29 
bolsa de estudo ao estudante Pedro Ivo de Lima.  Passando para o “item 3” da pauta; O sr. Carlos 30 
informa que há uma solicitação de criação de um suprimento de fundos para uso do CENFORPE. A 31 
sra. Ilka informa que o suprimento de fundos será utilizado apenas para pequenas manutenções 32 
emergências no CENFORPE e que essas contratações deverão seguir os mesmos procedimentos e 33 
requisitos legais adotados pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo e que a prestação 34 
de contas do uso deste valor será realizada anualmente. O sr. Carlos diz que na próxima reunião será 35 
apresentada a Prestação de Contas completa dos recursos do FAED, referente ao ano de 2021. 36 
DELIBERAÇÕES: Deliberação FAED nº 03/2022 – O Conselho Diretor do FAED, em análise ao 37 
pedido em questão, delibera, por unanimidade de votos, pela aprovação da concessão de auxílio 38 
financeiro ao estudante PEDRO IVO DE LIMA, da Escola de Educação Especial Paulista, na seguinte 39 
importância: R$ 2.437,29 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos) para 40 
reembolso dos meses de janeiro a março, a ser paga em abril de 2022. O respectivo valor, bem como 41 
R$ 588,64 (quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), relativo ao serviço de 42 
transporte dos meses de fevereiro e março. A partir do mês de maio de 2022, o montante de R$ 812,43 43 
(oitocentos e doze reais e quarenta e três centavos) por mês, relativo à mensalidade e R$ 294,32 44 



 
 
 

 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO  

 
 

(duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) relativo ao serviço de transporte, utilizando 45 
recursos do FAED. Os pagamentos ficam condicionados à entrega mensal da declaração de 46 
frequência escolar e de prestação do serviço de transporte; Deliberação FAED nº 04/2022 – O 47 
Conselho Diretor do FAED, em análise à solicitação de liberação de recursos para ocorrer com 48 
despesas relativas a suprimento de fundos para o CENFORPE (Centro de Formação dos Profissionais 49 
da Educação Ruth Cardoso de São Bernardo do Campo), delibera, por unanimidade de votos, pela 50 
aprovação da liberação de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A contratação para finalidade descrita 51 
deverá atender aos mesmos procedimentos e requisitos legais adotados pela Prefeitura do Município 52 
de São Bernardo do Campo. Sendo esgotada a pauta, com o agradecimento a todos os presentes, a 53 
reunião é encerrada às 14:45h, eu, Carlos Henrique Rangon Antunes, secretário da reunião, lavrei a 54 
presente ata, que após 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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