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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO CAMPUS SÃO
PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos dez dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se no Auditório da Eletrônica –
ELO do Campus São Paulo, às treze horas, a Reunião Ordinária do Conselho de
Campus do Campus São Paulo, sob a presidência do Diretor do Campus São
Paulo, Professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. Estavam presentes os
seguintes conselheiros titulares representando os discentes: Lucas Leite Raposo e
Silva, Luiz Fernando Prado de Souza, as conselheiras titulares discentes Andreza
Santos de Sousa e Ligia Tersitano Ferreira justificando ausência sendo
substituídas pelos conselheiros suplentes discentes acima citados. Estavam
presentes os seguintes conselheiros titulares representando os docentes: Henrique
de Camargo Kottke, Carlos Eduardo Pinto Procópio, Alaor Mousa Saccomano e
Lucas Casanova Silva, a conselheira titular docente Alice Reis de Souza justificou
ausência, tendo sido convocado o conselheiro suplente docente Cezar Cavanha
Babichak que faltou injustificadamente. Estavam presentes os seguintes
conselheiros titulares representando os técnicos-administrativos: Natanael
Benedito Amaro, Nivaldo Cesário de Souza, a conselheira titular Maria Conceição
Borges Dantas e o conselheiro Caio Cabral da Silva justificaram ausência, tendo
sido convocados os suplentes desse segmento Tathiane Cecília Enéas de Arruda,
que justificou ausência e Antonio Marcos Conceição que esteve presente. A
conselheira Bartira Kio Kamiyade, estava em férias. Faltaram injustificadamente os
conselheiros Matheus Nunes Salomão, Lucas Demerson Neves Rozzatti do
segmento discente. O conselheiro Scothy Wallace Bleinat Ponchio, pediu
afastamento definitivo, através de e-mail, do conselho por não mais conseguir
dedicar-se a essa representatividade. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o
quórum regimental, de nove Conselheiros presentes, após treze horas e quinze
minutos o presidente deu por abertos os trabalhos, cumprimentando a todos os
presentes, desculpando-se pelo equívoco na convocação em tempo regimental e
reforçando que, conforme reuniões anteriores a reunião será gravada, para a
auxílio na transcrição da Ata. II – INFORMES DO PRESIDENTE: 1. Posse da
Conselheira Bartira: 2. Comissão Eleitoral: Andamento dos trabalhos. 3. Comissão
do Regimento Interno: Andamento dos trabalhos. 4. Orçamento. 1. O Presidente
informou que devido às férias da conselheira a posse dar-se-á na próxima reunião
ordinária. 2. O conselheiro Alaor informou que houve uma primeira reunião, com o
Presidente, a secretária e os conselheiros Alaor e Scothy, após, na mesma data
com a Comissão eleitoral central. Recebeu e-mail da Professora Sara Derestes
que alegou não ter recebido informações, devido a extravio das mesmas, não
sendo assim possível nenhuma ação da comissão eleitoral. Prof. Luís colocou-se à
disposição para apresentações necessárias. Prof. Henrique esclarece que a
Comissão eleitoral é necessária para homologar as inscrições. As datas para
inscrições até dezessete de agosto, p.f., sendo que a comissão tem que estar
recomposta até doze de agosto, p.f., para publicação até quinze de agosto p.f.,
publicação até 15/08, com prazo limite para sexta-feira 12/08. Colocando moção
para pré-indicação, o Presidente sugere reunião dos segmentos para trazer um
nome na reunião extraordinária, informou que o Conselho poderá indicar e
recompor as comissões. Sugere reunião extraordinária para fechar. Conforme
professor Alaor faltam seis administrativos, propõem divulgação em regime de
força de trabalho. Natanael informa que acha difícil candidaturas, o Presidente
pontua que a dificuldade existe em função dos processos eleitorais anteriores. O
conselheiro Henrique esclarece que em função de pouca divulgação, as comissões
demoram a concluírem-se. O Presidente sugeriu, em função do curto prazo para
viabilidade das eleições, que os conselheiros procurassem dentro dos segmentos,
nomes a serem trazidos para serem referendados. Para essa força de trabalho
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sugere suspensão momentaneamente da reunião para os segmentos se
mobilizarem na busca dessas indicações. Propostas pelo Presidente: 1. Eleição,
com ampla divulgação nesse mesmo dia, dez de agosto, dessa reunião e pleito dia
seguinte, onze de agosto; 2. Por indicação, pelos segmentos conforme
necessidades. Em regime de votação por unanimidade aprovada a segunda a
proposta; explicou-se a falta da divulgação de informações, o Presidente
exemplificou experiência da Eletropaulo, confrontando setores e mostrou-se que
mandar e-mail não libera as pessoas das responsabilidades devido ao outro não
responder. O conselheiro Alaor alega respeito à hierarquia. Pede sugestões para
melhorar comunicação, alega que a comunicação social não tem força de trabalho,
portanto restringe-se quase que totalmente as comunicações através de e-mail
institucional e site. O conselheiro Henrique informa que a escola se utilizava de
painel eletrônico onde as informações, de forma corrente eram listadas, consulta
conselheiro Nivaldo e Natanael que informaram que o mesmo estava quebrado,
que necessitaria de manutenção e pede ao conselheiro para localizá-lo para ser
mais uma ferramenta para divulgação. Voltando ao objetivo, após a aprovação da
segunda proposta, estabeleceu-se uma parada momentaneamente por uma hora
para angariar nomes. O Conselheiro Alaor informou pelo quais as faltas a serem
repostas sendo: dois suplentes para o segmento docente, três suplentes para o
segmento discente, três titulares e três suplentes para o segmento técnicoadministrativo. Em regime de votação com um voto desfavorável e oito votos
favoráveis, os conselheiros aprovaram interromper a reunião por uma hora em
busca dos nomes. Às quatorze horas foi interrompida com retorno marcado para
as quinze horas. As quinze horas e dezesseis minutos houve a retomada da
reunião, com as indicações conforme tabelamento abaixo:
SEGMENTO

TITULARES

SUPLENTES
Paulo Sergio de Gouveia

Docente

Flávio Biasutti Valadares
Rosana Oliveira da Silva
Airaê Soares de Souza

Técnicoadministrativo

Eliane Gomes de Oliveira
Nilo Felipe Berberick
Alba Fernanda O. Brito
Rebeca Paixão Pedroso
Flavio Natan P Visgueiro

Discente

Gabriele Belchior Fernandes
Amanda Beatriz de J dos Santos
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O Conselheiro Henrique e Nivaldo não haviam retornado até o momento da
votação. Em regime de votação, por unanimidade foi aprovada a listagem.
Favoráveis por tempo de casa, unanimidade aprovados os três primeiros serão
titulares. O conselheiro Alaor propõe que seja colocados nome e foto dos
conselheiros no site, na página do CONCAM-SPO, em regime de votação, foram
favoráveis seis conselheiros, Conselheiro Procópio ausentou-se definitivamente às
quinze horas e trinta e dois minutos. O Conselheiro Henrique e Nivaldo retornaram
à reunião. Conselheiro Natanael posicionou-se contrário à foto de todos, pontua
ser melhor sem foto nenhuma, ou que seja facultativo, em regime de votação foi
mantida a aprovação por seis votos favoráveis e um desfavorável a inserção no
site no espaço destinado ao CONCAM-SPO foto e nome dos conselheiros, embora
aprovado, será matéria apreciada em reunião futura.3. Regimento interno - O
conselheiro Henrique posiciona que faltam três diretorias a serem feitas, sendo que
Gestão de Pessoas, Administração, Pesquisa e Extensão, e DSP já foram
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realizados. Explicou a metodologia, conforme a seguir: a) convoca reunião; b)
demonstra-se a atual estrutura contida no Regimento proposto anteriormente pelo
grupo inicialmente formado; e c) verifica-se a compatibilidade das funções. Justifica
que houve paralização dos trabalhos em função do excesso de trabalho de
Conselheira Maria e será retomado daqui a duas semanas, farão adequações
conforme novas orientações. Esclareceu que os FG1 e 2 estão com técnicosadministrativos. Proposta de redistribuição dos FGs com negociação com os
códigos de vagas e a Reitoria. Conforme Parecer do Procurador, deve-se fazer as
adequações imediatamente, o prazo de um ano prevalece aos institutos do interior
com Regimentos aprovados. No caso de São Paulo, não tem regimento aprovado,
a Comissão proporá cortes, somente com divulgação em novembro. A negociação
caberá ao Diretor. Conselheiro Antonio Marcos, alerta pelo impeachment que
deverá ocorrer mais alterações. A comissão pede prorrogação dos trabalhos até
penúltima quarta-feira de novembro, divulgando na última reunião do ano, embora
o Parecer do Procurador. Em regime de votação foi aprovado por cinco votos
favoráveis e uma abstenção. 4. Orçamento: O Presidente demonstrou os valores
da proposta de orçamento para o ano que vem, baseou-se no histórico. Reservouse R$ dois milhões de reais para o subsídio do restaurante estudantil. Juntamente
com a Reitoria foi elaborado sob dois cenários, otimista e pessimista.
Estrategicamente informou que como o corte foi feito em cima de capital incidiu no
custeio. Cenário otimista em cima do aumento do IPCs, onde em 2015 era de
quinze milhões e oitocentos mil reais (R$ 15.800.000,00) e cenário pessimista de
treze milhões e quinhentos mil reais (R$ 13.500.000,00), porém houve corte de
trinta por cento sobre o ano que vem aproximadamente dez milhões (R$
10.000.000,00). Vinte por cento da Reitoria para pagamento de contratos dos
campi como combustível, pedágio etc. Como Conselho fará distribuição (diárias,
material de consumo, auxílio aos estudantes, fornecimento de água mineral,
suprimentos de fundos, fornecimento de gás, passagens, diárias, locação de
veículos, ...) diante do orçamento para custeio. Solicitou-se para discussão,
quando for o caso, planilhas de custo de aluno para cada campus. Exemplificou
com patrimônios, O Presidente sugere para instaurar comissão já discussão do
orçamento, Henrique sugere que a comissão trabalhe com os números reais do
ano de dois mil e dezesseis. Os conselheiros optaram para que seja formada, na
próxima reunião ordinária, em razão de maior representatividade. Presidente
demonstrou a previsão orçamentária de 2016, na aba capital o que está sendo
executado e o que falta. O Presidente pede data para a recomposição do
COMCAM-SPO, prof. Alaor trará informação. Cobrou os nomes para egresso. O
Presidente, às dezesseis horas e vinte e dois minutos deu por encerrados os
trabalhos e, para tudo constar, eu, Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote, lavrei a
presente ata, e depois de aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e pelos
conselheiros presentes.
Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote____________________________________
Luis Cláudio de Matos Lima Junior ______________________________________
Lucas Leite Raposo e Silva____________________________________________
Luiz Fernando Prado de Souza _________________________________________
Henrique de Camargo Kottke __________________________________________
Carlos Eduardo Pinto Procópio _________________________________________
Alaor Mousa Saccomano______________________________________________
Lucas Casanova Silva ________________________________________________
Nivaldo Cesário de Souza _____________________________________________
Natanael Benedito Amaro _____________________________________________
Antonio Marcos Conceição ____________________________________________

