ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO CENTRO
DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES.
Aos vinte e oito dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e
quinze minutos, reuniram-se na sede da Fundação Centro de Educação do Trabalhador
Professor Florestan Fernandes, sito a Rua Alameda da Saudade, nº 186 – V. Conceição,
Diadema - SP, os membros do Conselho Curador: os senhores José Roberto de Souza,
Ariane Mercantelli, Marcos Batista Loureiro, Marcelo José dos Santos, Martha
Laurindivicius, Karla Patrícia dos Santos, Wilson da Silva, Dario Sanches e Sérgio
Claudemir Thomé; os membros do Conselho Fiscal, a senhora Patrícia Alves Fontinhas e
os senhores Lourival Reis da Silva e Ronaldo Ernesto de Oliveira; os membros da
Diretoria Executiva, os senhores Joeder José de Souza, Israel Lourenço da Silva e
Margareti de Souza Sanches; assim como os funcionários João Paulo Alfredo da Silva,
Graciele Viana e Erika Mendes Daniel. Iniciando esta reunião, o Sr. José Roberto saudou
a todos e passou a palavra para o Sr. Joeder que deu início ao item 1 da pauta:
Aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2015. Foi entregue a todos os
presentes uma cópia da ata do Conselho Fiscal. O Sr. Joeder realizou a leitura da mesma
e o Sr. Lourival explicou que nesta ata os membros do Conselho Fiscal aprovaram as
contas do exercício de 2015, uma vez que recebem relatórios mensais das contas, o que
torna mais fácil qualquer tipo de correção. Dando continuidade, a Sra. Margareti seguiu
explicando a parte pedagógica do Relatório da Diretoria Executiva, do exercício de 2015,
enviado previamente por email a todos os conselheiros. A Sra. Patrícia sugeriu que todas
as informações pedagógicas desse relatório sejam disponibilizadas aos munícipes no
portal eletrônico da Fundação. A Sra. Margareti seguiu informando que durante o ano de
2015 a Fundação realizou um total de 7832 atendimentos; na área da beleza, a Fundação
ofereceu 7 cursos, 28 turmas, 588 alunos matriculados, 427 concluintes, 277 certificados,
175 evadidos, ou seja, 61% concluídos; na área de terapias naturais, a Fundação
ofereceu 2 cursos, 4 turmas, 77 matriculados, 58 concluintes, 39 certificados, 19
evadidos, ou seja, 67% de concluídos; na área de informática, a Fundação ofereceu 6
cursos, 12 turmas, 208 matriculados, 150 concluintes, 141 certificados, 58 evadidos, ou
seja, 72% de concluídos; na área de comércio e serviços a Fundação ofereceu 6 cursos,
19 turmas, 402 matriculados, 264 concluintes, 200 certificados, 60 evadidos, ou seja, 77%
concluídos; na área da juventude a Fundação ofereceu 3 cursos, 7 turmas, 129
matriculados, 87 concluintes, 45 certificados, 42 evadidos, ou seja, 52% concluídos, a
respeito dos cursos descentralizados, a Fundação ofereceu 16 cursos, 79 turmas, 1295
matriculados, 927 concluintes, 760 certificados, 477 evadidos, ou seja, 61% concluídos; a
respeito dos cursos descentralizados na área da juventude, a Fundação ofereceu 2
cursos, 12 turmas, 246 matriculados, 168 concluintes, 101 certificados, 65 evadidos, ou
seja, 61% concluídos; durante o ano de 2015, a Fundação atendeu um total de 4018
pessoas através de vivências, e um total de 869 pessoas na Fundação; e foi arrecadado
3800 quilos de alimentos nos trotes solidários de 2015. O Sr. Dario solicitou um
levantamento do número de evasão por entidade e a Sra. Margareti informou a todos que
este levantamento será enviado aos conselheiros por email. A Sra. Patrícia sugeriu que a
Fundação veja a possibilidade de parcerias com a Secretaria de Assistência Social para
diminuir o número de evasões nos cursos. O Sr. Israel seguiu explicando a parte
financeira do Relatório da Diretoria Executiva do exercício de 2015, informando que em
2015 a previsão inicial de recursos foi de R$ 4.500.000,00, previsão atualizada R$
4.530.000,00, receitas realizadas R$4.304.923,43 (95,03%); aplicação dos recursos:
vencimentos e vantagens fixas – pessoal: prevista R$1.085.188,27 e executada R$
978.937,47 (22,74%); obrigações patronais: prevista R$ 115.223,72 e executada R$
69.103,54 (1,61%); outras despesas variáveis – pessoa civil: prevista R$138.605,72 e
executada R$0,00 (0,00%); obrigações patronais – intra-orçamentárias: prevista R$
147.858,06 e executada R$114.808,65 (2,67%); outros serviços de terceiros – pessoa

jurídica: prevista R$ 418.088,68 e executada R$ 334.713,96 (7,78%); convênio com
entidade R$ 2.407.250,00 e executada R$ 2.444.283,53 (56,78%); material de consumo:
prevista R$ 99.800,00 e executada R$ 144.321,82 (2,66%); passagens e despesas com
locomoção: prevista R$ 5.000,00 e executada R$ 0,00 (0,00%); serviços de consultoria
R$ 30.000,00 e executada R$ 0,00 (0,00%); obrigações tributárias e contributivas:
prevista R$ 10.961,50 e executada R$ 8.444,90 (0,21%); total de despesas correntes:
prevista R$ 4.457.975,95 e executada R$ 4.065.013,87 (94,43%); equipamentos e
material permanente: prevista R$ 42.024,05 e executada R$ 239.909,56 (5,57%); total
com despesas de capital: prevista R$ 42.024,05 e executada R$ 239.909,56 (5,57%); total
geral de despesas: prevista R$ 4.500.000,00 e executada R$ 4.304.923,43 (95,66%);
resultado da execução orçamentária: receita arrecadada R$ 4.389.381,00, despesa
empenhada R$ 4.304.923,43, superávit da execução orçamentária R$ 84.457,57;
disponibilidades financeiras: saldo do exercício anterior R$ 296.341,27, saldo para o
exercício seguinte R$ 187.293,84; resultado patrimonial: R$ 164.563,75; situação
patrimonial: R$ 1.006.954,74. O Sr. Israel apresentou, ainda, o quadro de pessoal
(servidores) e lista de nomeação e passou a palavra ao Dr. João que seguiu explicando
que na área jurídica o número de ações em que a Fundação está sendo demandada
permanece estável e, em relação ao ano de 2014, houve a citação de apenas um novo
processo da Justiça Estadual. Os processos são: na Justiça Estadual há 1 processo; na
Justiça Federal há 1 processo e na Justiça do Trabalho há 6 processos. O Dr. João
explicou que estes processos trabalhistas envolvem funcionários terceirizados da
UNIFESP. O Sr. Dario sugeriu que em relatórios futuros seja incluída uma previsão de
custos jurídicos. Finalizando, o Sr. Israel informa que neste relatório também conta com
todas as aquisições realizadas pela Fundação no ano de 2015. A Sra. Patrícia disse que,
grosso modo, o custo de cada aluno na Fundação em 2015 foi de aproximadamente R$
545,00. Aberta a votação, a prestação de contas do exercício de 2015 foi aprovada por
unanimidade. Com a palavra, o Sr. Joeder explicou que o servidor indicado para Controle
Interno da Fundação é o Dr. João. Dando início ao item 2 da pauta: preparativos para
eleição do Conselho Curador e formação do Conselho de Compromisso, o Dr. João
explicou a todos que o mandado dos conselheiros do biênio 2014/2016 finaliza no mês de
julho deste ano, portanto deverão ser feitas novas indicações de membros e novas
eleições para representantes de alunos, funcionários e formação do Conselho de
Compromisso. Foi entregue aos presentes uma cópia do Regimento Interno da Fundação,
onde consta a obrigatoriedade de existência do Conselho de Compromisso e sua função.
O Dr. João informou que o Conselho de Compromisso da Fundação nunca teve
representatividade e apenas neste biênio tivemos uma entidade interessada: Lar São
José. Sendo assim, o Dr. João sugeriu que o Conselho de Compromisso fosse extinto,
através de um projeto de lei. O Sr. Joeder discordou e sugeriu aos presentes que, antes
de extinguir o Conselho de Compromisso, seja realizada mais uma tentativa para este
próximo biênio. O Sr. José Roberto aproveitou para informar a todos que está saindo da
Secretaria de Educação, portanto esta foi sua última reunião como membro deste
conselho e informou que a Secretaria de Educação indicará um novo presidente,
provavelmente o seu suplente, Sr. Rubens. Com a palavra, o Sr. Joeder segue com o item
3 da pauta: informes e apresenta os novos membros do Conselho Curador: representando
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Diadema, a Sra.
Ariane Mercantelli foi indicada em substituição ao Sr. Paulo Bezerra e representando o
Governo do estado de São Paulo, proveniente da Diretoria de Ensino, a Sra. Martha
Laurindivicius foi indicada em substituição à Sra. Elizete. Com a Palavra, o Sr. Israel
apresentou as seguintes resoluções: 001/2016 – abertura de crédito adicional
suplementar ao orçamento da Fundação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
destinado a suprir a insuficiência da dotação orçamentária 12.363.0023.2.801
Manutenção das Atividades da Fundação 3.3.90.13.00 ficha 04 Obrigações Patronais R$
3.000,00 e 3.3.91.13.00 ficha 06 Obrigações Patronais Intra Orçamentária R$ 7.000,00,

proveniente de anulações parciais de dotações orçamentárias 12.363.0023.2.801
Manutenção das Atividades da Fundação 3.1.90.11.00 ficha 03 Vencimentos e Vantagens
Fixas; 002/2016 – abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento da Fundação
no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), destinado a suprir a insuficiência da
dotação orçamentária 12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação
3.1.90.11.00 ficha 03 Vencimentos e Vantagens Fixas, proveniente de anulações parciais
de dotações orçamentárias 12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação
3.1.90.16.00 ficha 05 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil; 003/2016 – abertura de
crédito adicional suplementar ao orçamento da Fundação no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), destinado a suprir a insuficiência da dotação orçamentária
12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação 3.3.50.39.00 ficha 07 Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, proveniente de anulações parciais de dotações
orçamentárias 12.363.0023.2.800 Reforma e Manutenção do Prédio da FFF 3.3.90.39.00
ficha 02 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 004/2016 – abertura de crédito
adicional suplementar ao orçamento da Fundação no valor de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), destinado a suprir a insuficiência da dotação orçamentária
12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação 3.3.50.39.00 ficha 07 Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, proveniente de anulações parciais de dotações
orçamentárias 12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação 4.4.90.52.00
ficha 13 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00 3.1.90.16.00 ficha 05 Outras
Despesas Variáveis – Pessoa Civil R$ 35.000,00 3.3.90.30.00 ficha 08 Material de
Consumo R$ 30.000,00; 010/2016 – abertura de crédito adicional suplementar ao
orçamento da Fundação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado a suprir a
insuficiência da dotação orçamentária 12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da
Fundação 3.3.90.30.00 ficha 08 Material de Consumo, proveniente de anulações parciais
de dotações orçamentárias 12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação
4.4.90.52.00 ficha 13 Equipamentos e Material Permanente; 011/2016 – abertura de
crédito adicional suplementar ao orçamento da Fundação no valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), destinado a suprir a insuficiência da dotação orçamentária 12.363.0023.2.801
Manutenção das Atividades da Fundação 3.3.90.39.00 ficha 11 Outros Serviços Pessoa
Jurídica,
proveniente
de
anulações parciais de
dotações
orçamentárias
12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação 3.1.90.16.00 ficha 05 Outras
Despesas Variáveis – Pessoa Civil; 012/2016 – abertura de crédito adicional suplementar
ao orçamento da Fundação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinado a suprir a
insuficiência da dotação orçamentária 12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da
Fundação 3.3.90.30.00 ficha 08 Material de Consumo, proveniente de anulações parciais
de dotações orçamentárias 12.363.0023.2.801 Manutenção das Atividades da Fundação
3.1.90.16.00 ficha 05 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil. Não havendo mais
nenhum outro assunto a ser tratado, sugestões a serem dadas ou dúvidas a serem
esclarecidas por parte dos presentes, o Senhor José Roberto, presidente do Conselho
Curador, declara encerrada a sessão. Eu, Margareti de Souza Sanches, lavrei e redigi a
presente ata que vai por mim assinada e por todos os presentes.
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