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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

 
 

Em reuni ão r eal izada nesta  data,  e co m fun damen to no dispos to do art.  

11,  da Lei  Muni cipal  nº 2.3 93/80,  es te C ons el ho Dir eto r,  em anál is e à  sol ici tação de 

l iberação de recursos par a ocorr er co m des pesas da prorro gaçã o do contrato SA.201 

N.º 134/2019,  r elat ivos à  pr estação de ser viços de manutenção preventiva e 

corretiva  de aparelhos de ar  condicionado e evaporadoras i nsta lados no CENFORPE 

– C entr o de F or maçã o dos Profissio nais da E ducação Ruth Cardoso de São Bernar do 

do Campo,  del ib era,  por unanimidade de votos,  pela aprovação da l ibera ção de até 

R$ 30.000,00 (tr inta  mi l  reais)  para tai s f ins.   

 
São Ber nardo d o Ca mpo,  18 de janeiro de 20 22.  

 

SILVIA DE ARAUJO DONNINI 
Presiden te  

 
 

NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI 
Vice-Pr esidente 

 
 

PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA 
Membr o 

 
 
 

LUCIANA ALCÂNTARA FERREIRA 
Membr o  

Interessado:  C ENFORPE – Centr o de Fo rmação dos Pro fiss ionais  da Educação 
Ruth Car doso d e São Berna rdo do Campo  

Assunt o:  Sol icitação de l iberação de recursos para desp esas relati vos ao 
ser viço de manutenção corr eti va e pr eventiva para aparelhos de ar condicionado 
e evaporadoras instalados no CENFORPE  Del iberação FAED nº 01/202 2 Aprovada em: 18/ 01/2 022  


