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CONSELHO SUPERIOR  

 

Presidente: Paulo Sérgio Garefa 

Vice Presidente: Fabiano Andrey Bertagnoli Trigo 

Secretário: Vanderlei Moscardini de Oliveira 

Demais Conselheiros:  

 Gabriela de Godoy Cravo Arduíno 

 Geraldo Magela de Souza 

 Jonathan Faleiros 

 José Carlos Canesin 

 Paulo Sergio Calefi 

 Thiago Antonio Quaranta 

 

CONSELHO FISCAL  

 

Presidente: Leonídio de Oliveira Júnior 

Vice Presidente: Antônio Rodrigues Sobrinho 

Secretário: Ailson Trevisan 

Suplente: Elizabeth Bisson 

 

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS (2021) 

 

Administrativo - FUNDAM 

 

Tereza Cristina Fernandes Pires – Diretora Administrativa e Financeira 

Eduardo Donaire da Silva – Assistente Administrativo  

Lucília Aparecida de Souza – Monitora de Cursos Livres de Trabalhos Manuais 

 

INTRODUÇÃO 

Este documento objetiva demonstrar o resultado das atividades realizadas 

pela FUNDAM – Fundação para o Desenvolvimento Educacional e Cultural da 

Alta Mogiana durante todo o exercício de 2021. A apresentação decorre das 

obrigações previstas para a entidade no Convênio: 

 

 Termo de Convênio nº 002/2018, de 21 de fevereiro de 2018, e 

posterior Aditamento N.º 004, dos quais são partícipes a FUNDAM – 

Fundação para o Desenvolvimento Educacional e Cultural da Alta 

Mogiana e o Município de Sertãozinho. 
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Entre as obrigações da FUNDAM, previstas no Convênio nº 002/2018, 

destacamos: 

 

 Implantar e executar as ações propostas pelo Município; 

 

 Executar o programa a que se refere; 

 

 Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população 

abrangida pelos serviços socioassistenciais, sem discriminação 

de qualquer natureza; 

 

 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo 

Município na prestação dos serviços objeto deste Convênio; 

 

 Manter a contabilidade, os procedimentos e os registros 

estatísticos, bem como a relação dos atendidos, atualizados e em 

boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos, de forma 

a garantir o acesso às informações da correta aplicação e 

utilização dos recursos financeiros recebidos; 

 

 Assegurar ao Município as condições necessárias ao 

acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da 

execução e dos resultados dos serviços objeto deste Convênio. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 

 

Durante o mês de janeiro, tivemos a continuidade do curso de 

cabeleireiro, iniciado em 03/02/2020 e interrompido em 19/03/2020, por causa 

da pandemia de Covid-19. O retorno se deu em 18/11/2020 e o término em 

25/01/2021. Concluíram o curso (com carga horária de 180 horas) 5 pessoas 

da Turma I e 9 da Turma II, sendo tais números, possivelmente, reflexo da 

preocupação das alunas com questões de saúde ou mesmo alterações em 

suas programações pessoais, após essa interrupção que se fez necessária. 

Apesar disso, o curso teve a qualidade necessária, com o cumprimento das 

medidas sanitárias exigidas – e entrega do que foi proposto, garantindo a 

satisfação geral.  

Com a conclusão desse curso, começamos a organizar a rotina 

administrativa da FUNDAM para o exercício vigente, sobretudo no tocante à 

chegada do novo Auxiliar Administrativo, Eduardo Donaire da Silva, aprovado 

em concurso realizado em dezembro de 2020 pela banca Integri Brasil, e que  
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iniciou suas atividades na FUNDAM no dia 03/03/2021, substituindo a 

colaboradora Heliana Pereira de Aguilar Gaisdorf.  

 Devido à pandemia de Covid-19, ainda não era permitido iniciar novas 

turmas para os cursos previstos no Plano de Trabalho, e seguimos 

rigorosamente as diretrizes dos poderes Municipal e Estadual, bem como as 

orientações do Ministério da Saúde, para garantir a saúde e o bem-estar de 

todos os envolvidos no cotidiano da FUNDAM.  

 Durante o trimestre, bem como ao longo do ano, foram realizados 

diversos atendimentos telefônicos, de pessoas que ligavam para perguntar 

sobre os cursos que seriam ofertados. O procedimento padrão era explicar o 

contexto à época, orientando para que a pessoa acompanhasse as publicações 

no Facebook, Instagram e site da FUNDAM e da Prefeitura Municipal de 

Sertãozinho, a fim de obter informações divulgadas futuramente.   

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

 

 Em abril, a FUNDAM transferiu para a conta da Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho o montante de R$ 159.743,99, valor relativo aos recursos do 
Convênio n° 002/2018 não utilizados no exercício de 2020, e, portanto, 
devolvidos. A partir disso, recebemos a transferência dos recursos relativos ao 
Exercício de 2021. 

Em maio, houve alteração em nosso quadro diretivo, com a saída da 
então Diretora Administrativa e Financeira, a senhora Edna Maria Fabrício de 
Figueiredo, que pediu exoneração do cargo a partir do dia 1° de maio de 2021 
(Ofício DAF n° 004 de 23 de abril de 2021), em razão dos apontamentos do 
Tribunal de Contas do estado de São Paulo, que davam conta da 
incompatibilidade da ocupação que tinha na FUNDAM concomitantemente com 
o cargo na Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Desse modo, no dia 18 de 
maio de 2021, assumiu a função a nova Diretora Administrativa e Financeira 
indicada em Assembleia Extraordinária do Conselho Superior, a senhora 
Tereza Cristina Fernandes Pires. 
           Mais adiante, em 07 de maio, tivemos a Assembleia do Conselho Fiscal 

para aprovação das contas do exercício de 2020, que contou com a 

participação dos membros do Conselho Fiscal (os senhores Leonídio de 

Oliveira Júnior, Ailson Trevisan e Antônio Rodrigues Sobrinho) e também com 

o senhor Rodrigo José Alves, representante do escritório Prizon Contabilidade 

(com o qual a FUNDAM possui contrato de prestação de serviços de 

assessoria contábil). Na ocasião, o Presidente do Conselho Fiscal, Leonídio, 

solicitou ao senhor Rodrigo que apresentasse as demonstrações contábeis e 

financeiras. Após a análise dos membros conselheiros, foi lavrado o seguinte 

parecer:  
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“Nós, os membros do CONSELHO FISCAL da FUNDAM - Fundação para o Desenvolvimento 

Educacional e Cultural da Alta Mogiana, examinando as contas e os documentos referentes ao 

exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte, tendo o Ativo e Passivo o 

valor de R$ 209.516,82 (duzentos e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois 

centavos), e Receitas no valor de R$ 284.276,18 (duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e 

setenta e seis reais e dezoito centavos), Despesas no valor de R$ 140.452,86 (cento e 

quarenta mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), com devolução 

à Prefeitura Municipal de Sertãozinho-SP do importe de R$ 159.743,99 (cento e cinquenta e 

nove mil e setecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), resultando em um 

Déficit no valor de R$ 15.951,52 (quinze mil e novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e 

dois centavos). Constatamos a sua exatidão e assim, aprovamos as contas do referido 

exercício de dois mil e vinte.” 

  

Paralelamente a esse processo de prestação de contas, estavam sendo 

realizados os procedimentos relativos às eleições do Conselho Superior. Foram 

enviados ofícios àqueles que possuem direito a indicar representantes, ou seja, 

a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, o Centro Nacional das Indústrias do 

Setor Sucroenergético e Biocombustíveis – CEISE Br, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Sertãozinho, a 

Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho e os Sindicatos de 

Trabalhadores de Sertãozinho, bem como edital de convocação à Assembleia 

Geral da FUNDAM. 

A eleição do Conselho Superior aconteceu no dia 17 de junho de 2021, e 

resultou na seguinte composição para o biênio 2021-2023:  

Paulo Sérgio Garefa (CEISE Br), como Presidente; Fabiano Andrey Bertagnoli 

Trigo (Prefeitura de Sertãozinho), como Vice-Presidente; Vanderlei Moscardini 

de Oliveira (Assembleia Geral), como Secretário; Gabriela de Godoy Cravo 

Arduíno (IFSP); Geraldo Magela de Souza (Assembleia Geral) Jonathan 

Faleiros (Sindicatos de Trabalhadores); José Carlos Canesin (ACIS); Paulo 

Sergio Calefi (IFSP); Thiago Antonio Quaranta (Prefeitura de Sertãozinho).  

Diante do cenário de restrições relativas à pandemia, os dois primeiros 

semestres de 2021 serviram para organizar diversas pendências 

administrativas, (re)estruturar o quadro diretivo e administrativo, organizar 

questões burocráticas, como a realização da eleição do Conselho Superior 

para o Biênio 2021-2023, trabalhar na prestação de contas ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, conjuntamente com o escritório Prizon 

Contabilidade e, por fim, mapear a demanda por cursos, atendendo o público, 

tirando dúvidas e prestando esclarecimentos sobre a possibilidade de ofertar 

cursos a partir do segundo semestre.  
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ATIVIDADES REALIZADAS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 

 

 No dia 07 de julho de 2021, foi realizada a Assembleia Geral 

Extraordinária, via Google Meet, para deliberar sobre a convocação publicada 

no Jornal Oficial do Município em 30/06/2021 – Edição 385 – página 43. O 

tema principal foi “Aprovação da prestação de contas do exercício de 2020, 

conforme o parágrafo terceiro do artigo 31 do Estatuto”. Este artigo traz, em 

seu parágrafo terceiro, o seguinte texto: 

§ 3º - O Conselho Superior, de posse do parecer de que trata o parágrafo anterior, 
convocará, no prazo máximo de trinta dias, a Assembleia Geral, para aprovação da 
Prestação de Contas e posterior encaminhamento ao Ministério Público, juntamente 
com o Relatório das Atividades e o Balanço Geral. 

 

O Presidente, Paulo Sérgio Garefa, consultou os presentes se todos 

haviam lido os documentos compartilhados via e-mail para apreciação, que 

foram a ata da assembleia do Conselho Fiscal do dia 05/05/2021, o Parecer do 

Conselho Fiscal para as contas do exercício de 2020, a manifestação expressa 

do Conselho Fiscal sobre ao terceiro setor, a relação das subvenções 

recebidas pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, o demonstrativo 

integral das receitas e despesas, a relação dos gastos da FUNDAM e o 

comprovante bancário da devolução à Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP 

dos recursos não utilizados no exercício de 2020.  Todos os presentes 

confirmaram a leitura. Assim, o Presidente colocou em votação por parte da 

Assembleia Geral da FUNDAM o Parecer do Conselho Fiscal para as contas 

do exercício de 2020, que foi aprovado por unanimidade, bem como a 

prestação de contas da FUNDAM.  

 No dia 16 de agosto, tivemos o início dos cursos realizados aqui na 

FUNDAM, após a autorização dos órgãos competentes, em especial a 

vigilância sanitária. Os três primeiros cursos ofertados foram o de Barbeiro (de 

segunda, quarta e sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde), de 

Depilação (de terça e quinta-feira, no período da manhã) e de Designer de 

sobrancelhas (de terça e quinta-feira, no período da tarde). Com o término 

destes dois últimos, teve início a turma de Manicure e pedicure no dia 16 de 

setembro, com duas turmas no total (manhã e tarde). A divulgação dos cursos 

é realizada pela FUNDAM, com o apoio do setor de Comunicação da Prefeitura 

de Sertãozinho, em seus respectivos sites e redes sociais (Facebook e 

Instagram).  

As turmas desses cursos foram reduzidas, com 12 alunos(as) cada, em 

obediência às medidas sanitárias estabelecidas em virtude da pandemia. Há o  
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uso obrigatório uso máscara, a aferição de temperatura com o termômetro 

infravermelho, não sendo permitida a entrada de pessoas que apresentam 

temperatura corporal a 37,5°C ou mais, e a higienização das mãos de todos os 

frequentadores. Foram disponibilizados vários totens com álcool em gel, 

espalhados pelo local. Além disso, há o cumprimento do distanciamento dos 

alunos, preconizado pelas autoridades, bem como a higienização regular dos 

materiais e aparelhos utilizados, não havendo compartilhamento entre os 

frequentadores durante as aulas. 

Além desse trabalho de prestação de contas e início dos cursos livres da 

FUNDAM, a Diretora Administrativa e Financeira, Tereza Cristina Fernandes 

Pires, foi à Superintendência do INCRA em São Paulo, no final do mês de 

maio, para resolver uma questão pendente há mais de um ano: a 

descaracterização para fins urbanos do imóvel denominado “Fazenda 

Tambury”, cujo número de Matrícula é 40.746. Este imóvel, de propriedade da 

FUNDAM, estava caracterizado como rural (mesmo estando dentro do 

perímetro urbano) fato que acarretava cobranças indevidas, como a Anuidade 

Social do Sindicato Rural de Sertãozinho e o ITR. Após todo o processo, o 

ofício nº 36442/2021 do INCRA, documento assinado eletronicamente por 

Renato Medeiros Cordeiro de Miranda, Chefe de Divisão, atestou o seguinte: 

 

Senhor Oficial, 

Comunico a Vossa Senhoria que, em atendimento à solicitação feita por  Fundação P/ 

O Desen. Educ. E Cultural Da Alta Mogiana, que formalizou o processo INCRA/SR(08) n° 

54000.046288/2021-21, foi deferido o pedido de cancelamento do cadastro no Sistema 

Nacional de Cadastro Rural – SNCR para o imóvel denominado “Fazenda Tambury”, objeto da 

matrícula n° 40746 do livro 2 do Serviço de Registro de Imóveis, área total cadastrada de 

4,8400 hectares, localizado no município de Sertãozinho-SP, codificado no INCRA sob o n° 

950.165.590.223-8; em razão do mesmo estar situado no perímetro urbano e não mais se 

destinar a atividades rurais.  

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE 2021 

  

Nos meses de outubro, novembro e dezembro, foram realizados na 

FUNDAM os últimos cursos do ano, sendo eles Barbeiro (que teve início em 

agosto e foi concluído em 15/10), Manicure (que teve início em setembro e foi 

concluído em 30/11), Colorimetria Capilar (de 25/10 a 26/11), Manicure (de  

 

25/10 a 13/12), Depilação (de 26/10 a 23/11), Aperfeiçoamento em cortes (de 

29/11 a 17/12), Escovista (de 30/11 a 14/12) e Penteados (de 09/12 a 17/12). 

Além disso, foram concluídos quatro (4) cursos realizados em parceria com o 

SENAI, com a divulgação e as inscrições sendo realizadas pela FUNDAM,  
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devido à considerável demanda que temos por tais cursos, seja por 

atendimento telefônico, presencial ou nas mídias sociais. Foram eles: Inspetor 

de Qualidade, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, Técnicas 

de Laboratório Químico e Liderança para Gestão Operacional.  

No dia 30 de novembro, foi realizada a Assembleia Ordinária do 

Conselho Superior da FUNDAM, para a aprovação do Plano de Trabalho de 

2022. Todos os 9 conselheiros da FUNDAM estavam presentes, sendo 8 deles 

presencialmente e a senhora Gabriela de Godoy Cravo Arduíno remotamente 

(via Google Meet). Participaram também da reunião a Diretora Administrativa e 

Financeira, Tereza Cristina Fernandes Pires, e o Assistente Administrativo, 

Eduardo Donaire da Silva. Por unanimidade, foi aprovado o Plano de Trabalho 

da FUNDAM para o ano de 2022. A seguir, temos um importante trecho da ata 

dessa Assembleia Ordinária: 

 

“Assim, apresentou o Plano de Trabalho para o exercício de dois mil e vinte e dois, elaborado 

conjuntamente com a Diretora Administrativa e Financeira, e que apresenta o valor total dos 

recursos a serem destinados à FUNDAM pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho na ordem de 

quatrocentos e oitenta e três mil e quinhentos reais. Destes, trezentos e cinco mil e quinhentos 

reais são para cobrir despesas com recursos humanos; dez mil reais, para material 

permanente; e cento e sessenta e oito mil reais, para despesas administrativas (que 

compreendem serviços gráficos, material de consumo de limpeza, conservação e higienização, 

água, telefone, material de escritório, suprimentos de informática, insumos para cursos, 

serviços de contabilidade, assessoria jurídica, hospedagem e manutenção de sites e redes 

sociais, monitoramento de alarmes, manutenção predial, mobiliário e equipamentos). 

Continuando sua exposição, o Presidente apresentou os cursos propostos para o próximo 

exercício: cabeleireiro, manicure e pedicure, depilação, designer de sobrancelha, barbeiro, 

escovista, penteado, aperfeiçoamento em cortes, maquiagem, colorimetria, inspetor de 

qualidade, leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, marketing digital e uso de 

mídias sociais, manutenção residencial, gestão de pessoas, atendimento ao cliente, traçagem 

de caldeiraria, gestão de logística no e-commerce, informática, manutenção em equipamentos 

de mecanização agrícola, curso MOPP para motoristas de transporte de cargas perigosas, 

ferramentaria industrial, métodos e processos industriais, controle e planejamento de produção 

industrial e gestão de ativos.” 

   

Por fim, a FUNDAM possui projetos em andamento que auxiliarão no 

atingimento dos objetivos definidos para o ano seguinte, e um deles é a criação 

do Banco de Talentos da FUNDAM, que consiste no cadastro de currículos de  

pessoas que poderão contribuir com as atividades da Fundação, como 

professores, tecnólogos, palestrantes etc. Com a abertura de vagas e 

divulgação de editais para contratação, os candidatos deverão se inscrever e 

passar por processo seletivo, que pode incluir provas objetivas e provas de 

títulos, análise curricular, testes específicos, aula-teste e entrevistas individuais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O último trimestre de 2021 serviu para consolidar o árduo trabalho que 

foi realizado ao longo de todo o ano, com o intuito de garantir, mesmo em meio 

à pandemia de Covid-19, o pleno funcionamento da FUNDAM, promovendo 

qualificação profissional para a comunidade, e assegurando condições 

sanitárias para a realização dos cursos, visando o bem-estar de todos; além 

disso, possibilitou resolver pendências burocráticas e administrativas, bem 

como atender as demandas que surgiram ao longo do ano, de modo que as 

atividades desta Fundação estivessem em dia com as exigências do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público e aquelas 

estabelecidas no Convênio n° 002/2018, celebrado entre FUNDAM e a 

Prefeitura Municipal de Sertãozinho-SP.  

 Para retomar, os cursos que foram realizados em 2021, com o número 

de turmas entre parênteses, foram: Designer de Sobrancelhas (2), Depilação 

(2), Barbeiro (2), Colorimetria Capilar (1), Manicure e Pedicure (2), Escovista 

(1), Penteados (1), Aperfeiçoamento em cortes de cabelo (1), cujas aulas foram 

aqui na FUNDAM; e em parceria com o SENAI, tivemos: Auxiliar Administrativo 

EaD (3), Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico (2), Inspetor de 

qualidade (1), Técnicas de laboratório químico (1) e Liderança para gestão 

operacional (1). 

 Temos a convicção de que o ano de 2022 trará resultados ainda mais 

satisfatórios, gerando impactos positivos para o município de Sertãozinho, em 

particular, e para a região denominada Alta Mogiana, de modo geral. Com o 

Plano de Trabalho de 2022, ajustado ao contexto atual e às demandas sociais 

e econômicas estabelecidas, a FUNDAM continuará exercendo com qualidade 

e afinco o seu importante papel.  

 

 

 

 

TEREZA CRISTINA FERNANDES PIRES 

Diretora Administrativa e Financeira 
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