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Objeto:

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo do ano de 2021.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos trinta
e um dias do mês de março do ano de dois mil e vi nte e um, às treze horas e vinte e sete minutos, realizou-se
por videoconferência, a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo, sob a
presidência do diretor do Câmpus São Paulo, professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. Para a
presente reunião, o presidente convocou todos(as) os(as) conselheiros(as) tulares e convidou os(as)
suplentes, bem como toda a comunidade acadêmica. ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quorum, o
presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos(as) e informou que a reunião está sendo transmi da pelo
Youtube <https://youtu.be/rht1SLnmGQI>. Estavam presentes os conselheiros tulares representantes do
segmento docente,Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Paulo Ramirez, Osmar Antunes Junior, Antônio Faricelli
Filho e Ivan Francolin Mar nez; os suplentes Osmar da Rocha Simões e Gilberto Cuarelli; os(as) conselheiros(as)
tulares representantes do segmento técnico-administra vo, Lílian Mar ns de Lima, Franciele Ferreira da Silva
Figueiredo e Seânio Sales Avelino; os(as) conselheiros(as) tulares representantes do segmento discente, João
Gabriel Cruz e Felipe Rodrigues Maia; o s suplentes, Henrique Luis Baesa que assumiu a tularidade nesta
reunião; o conselheiro titular representante dos ex-alunos, Garabed Kenchian e a suplente Luciana Chiarioni. Não
compareceu à reunião a conselheira tular representante do segmento discente Bruna Manfredini. ORDEM DO
DIA: 1. Orçamento de 2021. Relator: Prof. Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. O presidente iniciou a sua fala
informando a todos sobre o estado de saúde do professor Fúlvio Bianco Prevot e de sua esposa que estão
internados em decorrência de complicações da COVID-19, pediu a todos(as) os(as) presentes que con nuem se
cuidando pois suas vidas são de extrema importância e na sequência apresentou a tabela encaminhada
anteriormente aos conselheiros para análise prévia, na qual con nham os dados referentes ao orçamento de
2021, disse não ter ideia do valor que o Câmpus receberá e que, até que seja conﬁrmado o valor total do
orçamento que será liberado para 2021 con nuarão trabalhando com o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões
de reais). O presidente relatou que é graças ao “Restos a Pagar” do orçamento do ano anterior que está sendo
possível pagar as contas do câmpus e que a orientação da PRA é considerar que cem por cento do orçamento
deverá ser liberado. O conselheiro Antônio Faricelli Filho demonstrou preocupação quanto aos dados
apresentados pois acredita que boa parte do orçamento seria comprome do com as ações de auxílio aos
estudantes, mão-de-obra e manutenção. O presidente esclareceu que o orçamento do auxílio estudantil está
previsto na rubrica 2994, enquanto as despesas do câmpus são tratados na 20RL, sendo, portanto, verbas
dis ntas, mas ressaltou que a verba da assistência estudan l também está no TOMO 2 e que se este não for
aprovado também não será possível realizar os pagamentos aos estudantes. Quanto às alterações apresentadas
a par r do mês de setembro, informou que se dá por conta de um possível retorno das a vidades presenciais, o
que acarretaria no aumento de alguns custos e logo em seguida apresentou algumas alterna vas para
diminuição destes, como a troca de seguranças por porteiros, dentre outras. O conselheiro Paulo Ramirez
solicitou do presidente que fosse dada uma maior atenção aos alunos do PROEJA, visto que não foram
contemplados nos demais editais e necessitam de auxílio tanto quanto os demais discentes. O presidente
esclareceu que estavam previstas 100 (cem bolsas para os ingressantes de 2021, que as 75 (setenta e cinco)
bolsas indicadas pelo conselheiro Ramirez acarretaria em um aumento equivalente a R$172.000,00 (cento e
setenta e dois mil reais) e que inicialmente os estudantes seriam contemplados apenas com o chip para acesso à
internet e, caso a ação ainda não atenda. A conselheira Lílian Lima fez uso da palavra e esclareceu que como
acontece o processo de seleção do auxílio estudan l e que a prioridade é daqueles que já par cipam do
programa e que o mesmo funciona num cenário de redução de verba, como vem acontecendo desde 2014. A
conselheira informou que com a verba atual só seria possível oferecer 50 (cinquenta) vagas no primeiro semestre
e 25 (vinte e cinco) no segundo, no entanto, cerca de 180 (cento e oitenta) ingressantes solicitaram e estariam
habilitados a receber o auxílio, mo vo pelo qual apresentou ao presidente um pedido de suplementação dessa
verba para que seja possível ampliar o atendimento a esses estudante. O presidente informou que é possível
remanejar da 20RL, porém é necessário aguardar a data correta para realizar a solicitação e consequentemente,
a aprovação por parte de Brasília. Por sugestão do presidente os conselheiros concordaram em não realizar
nenhuma alteração a planilha por ora e atentar para a solicitação no momento oportuno. Registra-se a ausência
da conselheira Franciele Figueiredo. O Orçamento para o ano de 2021 foi colocado em votação e aprovado com
10 (dez) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. O conselheiro Ivan Mar nez jus ﬁcou que seu seu voto foi
favorável, mas que já solicitou diversas vezes a lista das prioridades do câmpus, conforme pode ser observado
nas atas anteriores, pois para ele não faz sen do ﬁcar remanejando verba de um local ou de outro por chute,
sem base de necessidades e prioridades. O conselheiro Paulo Ramirez agradeceu aos conselheiros a aprovação
das bolsas do PROEJA, pois trata-se de um grupo extremamente vulnerável. ENCERRAMENTO: Às dezesseis horas
e dez minutos, não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, da qual eu, Luciana de Oliveira Santana, secretária execu va, lavrei esta ata, que, depois de aprovada,
será assinada eletronicamente por mim, pelo presidente e demais conselheiros presentes na reunião.
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Documento assinado eletronicamente por:
Felipe Rodrigues Maia , SP1852442 - Discente , em 02/06/2021 15:31:52.
Carlos Vinicius Veneziani dos Santos , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 28/05/2021 05:54:24.
Osmar da Rocha Simoes, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 19/05/2021 19:50:03.
Luis Claudio de Matos Lima Junior , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 18/05/2021 14:27:25.
Lilian Martins de Lima, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 18/05/2021 14:03:11.
Osmar Antunes Junior, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 18/05/2021 07:14:37.
Franciele Ferreira da Silva Figueiredo , ASSISTENTE DE LABORATORIO, em 17/05/2021 20:21:03.
Ivan Francolin Martinez , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 17/05/2021 18:20:22.
Antonio Faricelli Filho , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 17/05/2021 17:30:01.
Gilberto Cuarelli, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 17/05/2021 17:21:58.
Paulo Ramirez , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 17/05/2021 17:09:42.
Henrique Luis Baesa, SP3045048 - Discente , em 17/05/2021 16:53:55.
Luciana de Oliveira Santana , SECRETARIO EXECUTIVO, em 17/05/2021 16:36:35.
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