ATA DA 87ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
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Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e onze, na sala de
reuniões da Administração da Fundação Santo André, situada à Av. Príncipe
de Gales, 821, Bairro Príncipe de Gales, Santo André - SP, reuniu-se
ordinariamente o Conselho Diretor, com a presença dos seguintes
Conselheiros: Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano, Presidente, Sr. Milton Barreiro,
representando o Sr. Prefeito Municipal, Sra. Sidnei de Oliveira representando
Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Secretária da Educação, Sr. Taiguara
Ribeiro de Carvalho Del Rio, suplente do Sr. Wilson Roberto Silveira,
representando a Câmara Municipal de Santo André, Sr. Milton José Sartório,
representando os responsáveis por alunos do Colégio, Sr. José Alberto Lima
Paixão, representando o Fórum da Cidadania do ABC, Sr. Humberto Costa
Sobrinho, representando os funcionários técnico-administrativos, Sr. Pedro
Cia Junior, representando Entidades de outros Segmentos Sociais, por meio
da ACISA. Chegou após o início da reunião: Sr. Reynaldo Lopes Megna,
representando o Secretário de Desenvolvimento e Ação Regional, às 10h25
por ocasião do item 6. Justificaram suas ausências: Sr. Camilo de Lelis
Arnaldi, representando o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Profa. Ana
Paula Mazza Cruz, Diretora do Colégio, Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio,
Secretária da Educação, Sr. Wilson Roberto Silveira, representando a
Câmara Municipal de Santo André e Sr. Reynaldo Lopes Megna,
representando o Secretário de Desenvolvimento e Ação Regional, que
informou que poderia chegar atrasado em razão de outra reunião que teria
que participar.
A reunião foi agendada para as 9h20 em primeira
convocação e 9h50 em segunda convocação nos termos do § 1º do artigo 8º
do Estatuto da Fundação Santo André. Verificando que não havia número
legal para deliberação em 1ª. Convocação, o Sr. Presidente, nos termos do §
1º do artigo 8º do Estatuto, deu início às 09h50, em segunda convocação,
com o número de presentes. Estavam presentes, sem direito a voto, Profa.
Edna Mara dos Santos, AGR, (autorização de presença em todas as
reuniões, dada pelo Conselho na 48ª reunião), Prof. Flavio Morgado, Proap,
(autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 48ª
reunião), Profa. Marcia Zorello Laporta, Proppex, (autorização de presença
em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 48ª reunião), Profa. Marta
Elisabete W. Olivi, Prograd (autorização de presença em todas as reuniões,
dada pelo Conselho na 48ª reunião) e a suplente do Sr. José Alberto Lima
Paixão, Sra. Maria Helena Musachio. O Conselheiro Humberto solicitou ao
Sr. Presidente que antes de iniciar os itens da pauta ficasse registrado em
nome dos funcionários o agradecimento pelo trabalho da funcionária Doris
Simonassi nesses 40 anos de dedicação à Fundação Santo André,
completados no dia 17/12/11. O Sr. Presidente parabenizou a funcionária
Doris Simonassi pelo bem sucedido trabalho nesses anos. Antes de dar início
aos assuntos da pauta, o Sr. Presidente agradeceu pelo trabalho realizado
por todos neste ano, desejando um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
Informou que neste ano perdemos o Prof. Nelson Zanotti, fundador da
Fundação Santo André, ficando aqui registrado o nosso pesar e nosso
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agradecimento pelo trabalho que realizou, inclusive em prol da cidade.
Solicitou um minuto de silêncio, o que ocorreu. 01) Informes a) Informou
que foram enviadas, pelo moodle, as atas das 84ª e 85ª reuniões ocorridas
em 07/11/11, aprovadas ao final daquelas reuniões, assim como os demais
documentos afetos à pauta. b) consta no moodle o relatório das ausências
dos Conselheiros (com e sem justificativa) no ano de 2011 até a última
reunião ocorrida. Fez um apelo no sentido de que ao se candidatar à vaga
fique ciente das suas responsabilidades e que não haja ausências, pois os
órgãos representados ficam sem as respectivas representações, como se
observa, principalmente no caso da representação discente em 2011 que
faltou em quase todas as reuniões no ano. c) Informou que a Fundação
Santo André foi eleita a melhor Instituição do país no quesito Apoio à
Educação Básica, no Prêmio Destaque do Ano 2011 – Guia do Estudante,
promovido pelo Santander Universidades. A premiação foi para o projeto da
Fundação Santo André, Formadores do Saber, em parceria com a Secretaria
da Educação de Santo André. Cerca de 400 Instituições de ensino superior
de todo o país concorreu. d) A Fundação Santo André recebeu autorização
para iniciar as atividades do Programa PIBID 2011, que se estenderá por 2
anos, e envolve a concessão de mais 120 bolsas a licenciandos, no valor de
R$ 400,00. Dessa forma, a Instituição passa a contar com 220 bolsas
PIBID/CAPES. e) Com relação ao PARFOR, informou que temos em torno de
300 alunos para o curso de Pedagogia/PARFOR e será realizado o vestibular
em 18/12/11 para abertura de uma turma com cerca de 50 alunos. Esta será
a 4ª. turma, uma vez que já há 3 turmas em andamento. 02) Previsão do
calendário das reuniões ordinárias do Conselho Diretor em 2012.
Informou o Sr. Presidente que o calendário foi elaborado em conjunto com a
equipe da Reitoria. Informou o Sr. Presidente que as reuniões deverão se
iniciar às 09h em primeira convocação e 9h30 em segunda convocação. 03)
Processo 10166/11 – Orçamento 2012 - Prof. Flavio ressaltou a evolução do
modelo de previsão, que estendeu o prazo para 5 anos e captura detalhes
mais precisos da operação: Quantidade de alunos por curso, série e período,
fundamental para previsão da receita; Quantidade de turmas por curso que,
junto com o cálculo mais preciso do custo docente por curso e período, são
fundamentais para a previsão dos custos variáveis (professor em sala de
aula); Três fatores, previstos para 2012, são importantes para a previsão de
obtenção de um superávit: Mudança, aprovada pelo CONDIR, na política de
cobrança de mensalidades, que prevê desconto de 10%, no valor da
mensalidade, para pagamento até o 5º. dia útil do mês de vencimento, o que
pode diminuir a inadimplência para um dígito, conforme relatos de várias
instituições, que contatamos ou que são clientes dos bancos com os quais
nos relacionamos; Efeito das ações judiciais para cobrança dos débitos de
mensalidades de 2006, 2007 e 2008, que não foram feitas pela empresa
terceirizada, na gestão anterior; Manutenção da austeridade nos gastos de
todas as ordens (custo docente, custo acadêmico, pessoal técnicoadministrativo, material de consumo e serviços de terceiros). O superávit
previsto, cerca de R$ 4,7 milhões, será utilizado para amortização de
2
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empréstimos bancários e de parcelamento de impostos. Assim, buscaremos
um empréstimo de R$ 4 milhões, junto ao BNDES, para as manutenções
necessárias, incluindo reformas e atualização de laboratórios nas Unidades, e
para investimentos em segurança, acessibilidade, sistema acadêmico e nos
cursos em fase de implantação (Psicologia, Engenharia Civil, Direito e
Tecnologias em Gestão). O Conselho Universitário em reunião de 12/12/11
aprovou o encaminhamento do orçamento ao Conselho Diretor com as
seguintes indicações: nova verificação do índice de evasão e modificação do
número de alunos do colégio. A Comissão indicou o encaminhamento do
orçamento 2012 ao Conselho Diretor. Deverá fazer parte integrante da ata os
detalhes do orçamento 2012. Em votação o Conselho .aprovou por
unanimidade o orçamento apresentado. 04) Processo 10144/11 – Curso de
Direito – Prof. Flavio informou a necessidade da definição de mensalidade
para o novo curso, cujo oferecimento já foi autorizado pelo Conselho
Universitário. Como sugestão, foi apresentado um valor de mensalidade de
R$ 697,00, considerados os seguintes fatores para o calculo: Valor base
(mensalidade de um curso de Bacharelado em Administração /Contabilidade
/Economia, com desconto de 10% para pagamento até o 5º dia útil do mês
de vencimento): R$ 539,24; Aquisição de livros: R$ 5,36 (R$ 4.500,00 por
ano, para 70 alunos); Acréscimo devido às disciplinas de Prática Jurídica no
4º ano, com mais 4 aulas, aos sábados e no 5º ano, com mais 4 aulas, aos
sábados, com 2 professores – penal e trabalho – ou seja, o equivalente a
mais 16 horas-aula semanais, divididas pelos 5 anos do curso: R$ 86,28;
Construção de 5 salas de aula para o curso, de 70m², ao custo de R$ 800,00
m²: R$ 66,67. A Comissão indica ao Conselho Diretor aprovar o valor
proposto para mensalidade de R$ 697,00. Em votação o valor da
mensalidade do curso de Direito em R$ 697,00 o Conselho aprovou por
unanimidade. 05) Dispensa de Licitação – Contratação de Aprendiz –
Casa Lions do Adolescente de Santo André – CLASA e Campi Piero
Pollone - Prof. Flavio esclareceu que a Fundação conta hoje com 5
aprendizes da Casa Lions do Adolescente de Santo André - CLASA, número
este que atende a legislação vigente considerando o número de funcionários
da Fundação. A proposta é de que seja assinado contrato com as duas
Instituições. A Comissão indica ao Conselho Diretor aprovar a assinatura com
as duas Instituições Clasa e Campi Piero Pollone. Em votação o Conselho
aprovou por unanimidade.. 06) Carta Convite 019/09 – contratação de
empresa especializada para aquisição, instalação, upgrades e treinamento de
software antivírus para atender toda área administrativa e acadêmica –
avaliação de aditamento por mais 12 meses - Em votação o Conselho
aprovou por unanimidade. 07) Processo 9737/09 – Projeto Formadores do
Saber: a) prorrogação do Termo de Cooperação Mútua nº 042/10 até
31/12/2012: Prof. Flavio informou que trata-se de aditivo do Termo de
Cooperação n. 042/10, envolvendo continuidade de atividades em 2012:
manutenção do Portal Formadores do Saber, oferta de cursos de formação
continuada de professores da rede municipal, em EaD, visando à
3
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consolidação do currículo, atividades voltadas ao ensino de Língua Inglesa
aos alunos da rede municipal, aquisição de livros de inglês para esses
alunos, impressão de cadernos didáticos, revisados pela equipe do Projeto
Formadores do Saber, para a rede municipal , treinamento e manutenção de
alunos bolsistas como suporte a docentes e alunos da rede municipal nas
atividades de ensino de Língua Inglesa e nas atividades dos cadernos
didáticos. O aditivo estende o prazo do termo de cooperação para 31 de
dezembro de 2012 e envolve repasse de recursos adicionais para a
continuidade das atividades. A Comissão indicou ao Conselho autorizar a
assinatura do termo conforme proposto. b) abertura de licitação para
impressão dos cadernos didáticos 2012: Informou Prof. Flavio que em
2011 a empresa Prol Gráfica, 1ª colocada no Pregão 002/10, foi contratada
para impressão e distribuição dos cadernos didáticos. O referido contrato tem
vigência até 22/12/2011, sendo que, para a impressão dos cadernos a serem
utilizados em 2012, é necessária a autorização para abertura de licitação. A
comissão indicou ao Conselho Diretor autorizar a abertura de licitação. c)
prorrogação de contrato para a compra dos livros de Inglês: A empresa
Pearson Education do Brasil foi contratada para fornecer o livro English
Adventure às escolas da rede municipal de Santo André, conforme Pregão
Presencial 001/211. O contrato está vigente até 15 de abril de 2012. Tendo
em vista a proposta de continuidade do projeto Formadores do Saber em
2012, e de que o contrato prever a possibilidade de prorrogação, está sendo
solicitada autorização para prorrogação do contrato. A Comissão indicou ao
Conselho Diretor a prorrogação do contrato. Em votação, o Conselho aprovou
por unanimidade a prorrogação do Termo de Cooperação Mútua 042/10 até
31/12/12, o que envolve todas as atividades discriminadas neste item, a
abertura de licitação para impressão dos cadernos didáticos 2012 e a
prorrogação de contrato para a compra dos livros de inglês. 08) Doações –
Informou o Sr. Presidente que Profa. Dra. Elisabeth Neide Klaus Cacalano
está fazendo doação de dois volumes de cada um dos livros de sua autoria,
para que integrem o acervo da Biblioteca da Fundação Santo André:
“Revisitando o trabalho de professores e suas relações interpessoais com
adolescentes com deficiência” e Do corpo à sensibilidade: Educação Fisica
na escola dos pequenos”. Em votação o Conselho aprovou o recebimento da
doação. 09) Processo 10144/11 – Incentivo de 10% para ingressantes do
Colégio, oriundos de escola pública – Informou Prof. Flavio que trata-se de
um incentivo de 10% de desconto nas mensalidades para os alunos oriundos
comprovadamente da rede pública de ensino, incentivo esse já concedido em
anos anteriores e não foi votado ainda para o ano de 2012. A comissão de
Orçamento e Finanças indicou ao Conselho Diretor a aprovação da
concessão do incentivo. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade
como proposto, tanto no ensino médio, como no fundamental. 10) Outros:
Mais uma vez o Sr. Presidente desejou um Feliz Natal e um Ano Novo muito
próspero. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h50,
determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente ata. Eu, Doris
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Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata foi lida e
aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.
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