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' ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº CASA-12/17 

Às 17h25min (d~essete horas e vinte e cinco minutos) d? dia 18 {dezoito) do_ mês de agosto d"fl 
ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sede da AFAM, a Rua Dr. Gabnel Piza, 425, 5° anda~ 
Santana, São Paulo/SP, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Assessoramentô 
Administrativo (CASA) da AFAM Educaci@al: Cel PM Joel Gomes Filho - Coordenador 
Geral dos Trabalhos, Cel PM Paulo Sérgio do~antos - Analista e Cel PM Anderson Durynek -
Relator. Além dos membros do CASA, estavdffl presentes na reunião o Cel PM João Fra is 
Giurni da Rocha, Presidente da AFAM Educacional, o Cel PM José Antonio Davanzzo - Víc 
Presidente da AFAM e Analista do Comitê de Assêssoramento Técnico-Pedagógico (CATP), e o 1 
Ten PM Laércio Proença - Tesoureiro da AF~M Educacional. Não se encontravam prese tes v 

rew1ião o 1 º Ten PM Laércio Carlos Calimério - Secretário, empenhado em outras ativid des d 
AFAM e a Sra. Aparecida Nogueira do Nascimento Petak, Diretora do Colégio AFAM, por 
problemas de saúde. Na Pauta da Reunião estavam previstos os seguintes assuntos a serem 
discutidos: I - Leitura da ATA da reunião anterior (20JlJN2017); II - AFAM Educacional 
Cursos, Concursos e Vestibulares: - Informou não ter nenhum assunto a ser tratado até 
momento, sendo que apresentará em reunião caso surja algum até a mesma; III - Colégio AFA · 
1. Apresentação de cotação - micro-ondas; 2. Telefonia manutenção e ligações perdidas - solicitar 
verificação do sistema e relatório da função ligações perdidas (telefone, ramal, horário); 3. Sistema 
Sophia - APP - logotipo Sophia imposto ao aplicativo do Colégio; e, 4. Campanha de Matrículas; e, 
IV - Assuntos gerais. O Cel PM Joel Gomes Filho, Coordenador Geral dos Trabalhos, iniciou a 
reunião propondo a dispensa da leitura da Ata da Reunião Ordinária nº CASA-] 1/17, de 
20JUN2017, p.-evista no item Ida Pauta de Reunião, visto que os membros do CASA presentes 
na reunião a receberam com antecedência e tiveram conhecimento do seu conteúdo, sendo a 
proposta aceita e a ATA aprovada por unanimidade de votos. Eln seguida passou a palavra ao Cel 
PM João Francisco Giurni da Rocha, Presidente da AFAM Educacional, que deu 
prosseguimento à reunião passando a palavra ao Cel PM Anderson Durynek, Diretor da AFAM 
Educacional Cursos, Concursos e Vestibulares, para sua exposição, o quaJ, embora não tendo 
apresentado nenhum assunto para a presente reunião, infonnou sobre a pendência da pintura da 
garagem e andar térreo do prédio da Rua Florêncio de Abreu em razão do não comparecimento 
ainda dos responsáveis pela execução do serviço para fazerem os reparos necessários no serviço que 
foi executado. Informou também que no mesmo prédio, todas as lousas de salas de aulas já estão 
com as luminárias instaladas, dando por terminado esse serviço que ainda se encontrava pendente 
na última reunião. Com relação à cantina, a situação está em fase de transição aguardando-se a 
assinatura do novo contrato, que está sendo fonnalizado, para a troca dos responsáveis pelo espaço. 
Em seguida, finalizando sua exposição, informou que suas Unidades subordinadas contam 
atualmente com um total de 973 (novecentos e setenta e três) alunos em curso, e 106 (cento e seis) 
alunos aguardando início de curso, nwn total de 1.079 (mil e setenta e nove) alunos, com o 
acumulado de 2017 atingindo 1.344 (mil trezentos e quarenta e quatro) alunos. Como não foi 
possível o comparecimento da Sra. Aparecida Nogueira do Nascimento Petak, Diretora do Colégio 
AFAM, por problemas de saúde, os assuntos enviados e constantes da PAUTA desta reunião ficam 
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para discussão na próxima reunião ordinária do CASA. E nada mais havendo a ser tratado na reunião, 
o Cel PM Joel Gomes Filho, Coordenador Geral dos Trabalhos, encerrou os trabalhos às 
17h30min (tlezessete horas e trinta minutos), lavrando esta ATA em razão da ausência do 1º Ten 
PM Laércio -.r-los Calimério - Secretário do CASA, a qual assina juntamente com todos os 
membros d CA A e administradores da Diretoria Executiva da AFAM Educacional que 
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