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  Objeto: Objeto: Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo do ano de 2021.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DEATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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.EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos nove dias do mês
de junho do ano de dois mil e vi nte e um, às treze horas e vinte e trêsminutos, realizou-se por videoconferência,

a 4ª  Reunião Ordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo, sob a presidência do diretor do Câmpus  São
Paulo, professor Alberto Akio Shiga . Para a presente reunião, o presidente convocou todos os conselheiros

tulares e convidou os suplentes, bem como toda a comunidade acadêmica.ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado
o quorum, o presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que a reunião está sendo
transmi da pelo Youtube <https://youtu.be/1HcQVkqh7v4>. Estavam presentes o s o s cconselheiros tularesonselheiros tulares
representantes do segmento docenterepresentantes do segmento docente Paulo Ramirez, Osmar Antunes Junior, Antônio Faricelli Filho e Ivan
Francolin Mar nez; o s o s suplentes suplentes Osmar da Rocha Simões que assumiu a tularidade e Mauro Machado de
Oliveira; asas cconselheiras tulares representantes do segmento técnico-administra voonselheiras tulares representantes do segmento técnico-administra vo  Lílian Mar ns de Lima e
Franciele Ferreira da Silva Figueiredo os cos conselheiros onselheiros suplentessuplentes representantes do segmento discente representantes do segmento discente  Henrique
Luis Baesa e Gustavo Bucci Carrascosa; o co conselheiro tular representante dos ex-alunos onselheiro tular representante dos ex-alunos Garabed Kenchian ee
a a suplente: suplente: Luciana Chiarioni  que assumiu a tularidade em virtude do atraso do conselheiro tular.  NãoNão
compareceram à reunião o ccompareceram à reunião o conselheiro tular representante do segmento docente onselheiro tular representante do segmento docente Carlos Vinicius Veneziani dos
Santos e os(as) cos(as) conselheiros(as) tulares representantes do segmento discente  onselheiros(as) tulares representantes do segmento discente  Bruna Manfredini e João Gabriel
Cruz. Em cumprimento aos ritos do conselho o presidente empossou o conselheiro Henrique Luis Baesa que passa
a assumir a tularidade junto ao segmento discente. EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: I – I – Aprovação da Ata da reuniãoAprovação da Ata da reunião
anterior:anterior: Aprovada a ata da 3ª Reunião Ordinária com 9 (nove) votos favoráveis dos conselheiros Henrique Luis
Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Paulo Ramirez, Ivan Francolin Mar nez, Osmar Antunes Junior, Osmar da Rocha
Simões, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo, Lílian Mar ns de Lima e Luciana Chiarioni Não estava presente no
momento da votação o conselheiro Antônio Faricelli Filho. Como forma de tornar o processo de votação mais ágil,
a secretária do conselho optou por testar a ferramenta de enquete da RNP, no entanto, conforme ques onado
pelo conselheiro Osmar Antunes Júnior o momento da votação não foi publicizado, pois os nomes dos votantes
apareceram apenas na tela do usuário que gerou a enquete, não sendo exibido aos demais. Desta forma, para não
gerar transtornos ou possíveis equívocos e para fins de validação do procedimento foi exibido ao final da
reunião uma imagem com a captura de tela contendo os nomes e respectivos votos dos conselheiros. II – II – InformesInformes
da Secretaria: da Secretaria: A secretária do conselho jus ficou a ausência do conselheiro Carlos Vinícius Veneziani dos Santos
que informou naquela manhã que não poderia estar presente por questões de saúde, no entanto, inicialmente a
falta precisará ser registrada em virtude do não cumprimento do prazo regulamentar para que seja considerada
como falta jus ficada. III – III – Informes da Informes da Comissão para Revisão do Regulamento do Conselho de CâmpusComissão para Revisão do Regulamento do Conselho de Câmpus : : Foi
passada a palavra ao conselheiro Ivan Francolin Mar nez, presidente da comissão, que esclareceu sobre o
andamento dos trabalhos e quais os próximos passos. Reiterou que foi disponibilizado um formulário para
contribuições da comunidade em geral e dos conselheiros, mas que não houveram manifestações, disse ainda que
caso os conselheiros tenham algo a sugerir, mesmo tendo o prazo se encerrado no dia sete de junho, ainda será
possível realizar a inclusão até o final da reunião CONCAM, pois a comissão se reunirá tão logo se encerre a
presente reunião.  IV – Informes do presidente: IV – Informes do presidente: O presidente informou sobre o cadastramento no programa Vacina
Já do governo do estado de São Paulo que passou a se estender a todos os profissionais da educação a par r de 18
anos e abrange todos os câmpus. Por fim, alertou que o cadastramento ainda tem sido feito u lizando o nome do
CEFET no campo onde o servidor informa a sua ins tuição de origem, pois a opção IFSP está sendo encaminhada
ao câmpus Pirituba, que nesse momento estão sendo encontradas essa e algumas inconsistências de sistema, mas
todas as medidas necessárias para viabilizar o processo de vacinação dos servidores do câmpus São Paulo estão
sendo adotadas. ORDEM DO DIA: 1.ORDEM DO DIA: 1. Apresentação sobre o Orçamento 2021 – Cris ane Simão.Apresentação sobre o Orçamento 2021 – Cris ane Simão.  A convite do
presidente do CONCAM, a diretora de administração, Cris ane Simão, iniciou sua apresentação esclarecendo
pontos importantes referentes à situação orçamentária do câmpus São Paulo. Explicou que o câmpus recebeu 40%
(quarenta por cento) do orçamento da LOA da 20RL e da assistência estudan l, que já foram provisionados, que a
assistência estudan l, por sua vez não sofreu cortes e está sendo liberada 100% (cem por cento) do orçamento
total (40% LOA e 60% TOMO II), da 20RL, 60% (sessenta por cento) (TOMO II) está dependendo da autorização do



Congresso para ser liberado, sendo que desses 60% (sessenta por cento), 20% (sessenta por cento) sofreram
bloqueio, sem previsão de liberação, o que fez com que o orçamento apresentado na gestão anterior sofresse
alterações e que a orientação recebida é de que não sejam assumidos compromissos que excedam os valores já
liberados, devendo então aguardar a liberação total do TOMO II para adoção de novas medidas. Apresentou
também a tabela dos custos efe vos do câmpus para um cenário que ainda não contempla o retorno de aulas
presenciais, os contratos vigentes e expirados, dos quais á foram liquidados, considerando o período de janeiro a
maio, o valor de R$ 2.295.194,96 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e
noventa e seis centavos) e uma previsão mensal de gasto para os próximos meses de R$ 462.924,18 (quatrocentos
e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) e enfa zou que os valores,
principalmente, nos que se referem às despesas de água e luz deverão sofrer alterações caso haja um retorno
presencial. Por fim, salientou que os valores provisionados e os restos a pagar do ano anterior, sem considerar o
suprimento de fundos e gastos com protocolos sanitários, a verba do câmpus seria suficiente para pagar as
despesas por mais 4 (quatro) meses. O conselheiro Osmar da Rocha Simões ques onou qual seria a previsão de
gastos no caso de um retorno presencial tendo em vista que mediante a vacinação isso pode vir a correr em breve.
O diretor do câmpus esclareceu que existe uma pressão da sociedade quanto ao retorno presencial,
principalmente na esfera municipal e estadual, mas que não existe ainda uma pressão do Ministério da Educação
para esse retorno, que só é possível trabalhar atualmente com es ma vas, analisando, por exemplo os gastos de
2019, pois mesmo com a vacinação, se não houver liberação de verba o retorno será complicado mesmo com as
medidas já adotadas para redução de custos com a vigilância, limpeza, água e outros. O conselheiro Ivan
ques onou sobre o consumo de água e energia, pois desde o início da pandemia, ainda na gestão anterior já havia
sinalizado que havia o indica vo do funcionamento de máquinas (computadores) em diversos laboratórios nos
quais as chaves de acessos por sua vez também não estavam sendo localizadas o que caracteriza um desperdício
no consumo de energia, além dos vazamentos de água que já são apontados há tempos. Em resposta ao
conselheiro, o diretor do câmpus disse que já estão sendo realizadas obras nos banheiros para amenizar o
desperdício, mas que os demais pontos de vazamento são mais di ceis de serem localizados, que já estão sendo
estudadas formas financeiramente mais viáveis para tentar solucionar esse problema, que quanto a energia já
estão sendo implantadas as placas para u lização de energia solar, ainda estão sendo feitas adaptações, mas
acredita que em breve já estarão em pleno funcionamento, ressaltou que a nova equipe de manutenção do
câmpus tem atuado fortemente nos dois segmentos e finalizou solicitando da diretora de administração que
realize uma inspeção para localizar os possíveis computadores que estariam ligados indevidamente. Na sequência
os diretores sanaram ainda algumas dúvidas dos demais conselheiros referentes ao
t e m a .  ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: À s quinze horas e cinco minutos, não havendo nada mais a tratar, o presiden te
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.Documento assinado digitalmente.
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