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  Objeto: Objeto: Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo do ano de 2021.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DEATA DA 3ª 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 doze dias do mês
de maio do ano de dois mil e vi nte e um, às treze horas e vinte e trêsminutos, realizou-se por videoconferência,

a 3ª  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/g_8dRnET1rA>. Estavam presentes cconselheiros tularesonselheiros tulares
representantes do segmento docenterepresentantes do segmento docente Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, Paulo Ramirez, Osmar Antunes Junior,
Antônio Faricelli Filho e Ivan Francolin Mar nez; o s o s suplentes: suplentes: Osmar da Rocha Simões, e Gilberto
Cuarelli; aa cconselheira tular representante do segmento técnico-administra vo onselheira tular representante do segmento técnico-administra vo Franciele Ferreira da Silva
Figueiredo; os cconselheiros representantes do segmento discente – titulares:onselheiros representantes do segmento discente – titulares:  João Gabriel Cruz e Felipe Rodrigues
Maia e os os suplentes:suplentes: Henrique Luis Baesa, Rodrigo Valen m Volpon e Gustavo Bucci Carrascosa, que assumiram a
titularidade, e o cconselheiro representante dos ex-alunos – tular: onselheiro representante dos ex-alunos – tular: Garabed Kenchian. Não compareceu à reuniãoNão compareceu à reunião
a ca conselheira tular representante do segmento discenteonselheira tular representante do segmento discente  Bruna de Almeida Manfredini. EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: II
– – Aprovação da Ata da reunião anterior:Aprovação da Ata da reunião anterior:  Foram postas em votação as atas da 2ª Reunião Ordinária e, 1ª e 2ª
Reuniões Extraordinárias que ob veram aprovação por unanimidade (dez votos favoráveis). II – II – Informes daInformes da
Secretaria: Secretaria: A secretária do conselho justificou a ausência da conselheira Lílian Martins de Lima que encontra-se em
período de férias e informou sobre a vacância do segmento técnico-administra vo em decorrência da
redistribuição do conselheiro Seânio Sales Avelino, por fim, comunicou sobre as adequações que já começaram a
acontecer na secretaria do Conselho, visto que a mudança de gestão apresenta um momento propício para tal,
esclareceu ainda que se tratam inicialmente de ajustes nos documentos, melhorias no site e outros detalhes que
trarão mais fluidez aos processos, transparência na publicidade dos atos e na comunicação entre a secretaria e
os(as) conselheiros(as). Na oportunidade o conselheiro Ivan solicitou atenção por parte do presidente para
questões como o Relatório de Gestão, que nunca foi encaminhado ao Conselho para apreciação, de
procedimentos, a exemplo dos Boletins de Serviços, que estão sempre desatualizados e tantas outras já abordadas
na gestão anterior, mas aparentemente sem retorno. O presidente informou que já estão sendo tomadas
providências com relação aos bole ns e se manterá atento aos itens levantados pelo conselheiro.  III – Informes doIII – Informes do
presidente: presidente: O presidente iniciou os seus informes esclarecendo sobre uma denúncia de 2019 que trata da
ocupação do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica –
SINASEFE, no espaço público do câmpus São Paulo e que foi retomada agora no início de 2021, quando o campus
foi cobrado para dar uma resposta sobre o caso. Segundo o diretor foi feita uma primeira tenta va de conversa
por parte do câmpus e da Reitoria com o Sindicato no dia 30/04 e elucidou que o processo trata principalmente da
regularização do uso do espaço e que, ao contrário da Básica, Can na e Coopera va, não há nenhuma
documentação legal quanto à cessão de uso por parte do Sindicato e que nova reunião deverá acontecer nos
próximos dias. Com relação ao espaço cedido aos alunos e que abriga as en dades estudan s, o diretor esclareceu
que, principalmente, em virtude das obras que estão ocorrendo no câmpus e do fim dos contratos com as
empresas de limpeza e vigilância, foi emi do um comunicado para que os alunos pudessem re rar seus pertences
que ainda estavam na escola, a fim de evitar perdas e/ou danos maiores. O presidente esclareceu que após
reuniões com a Reitoria e com os representantes das En dades Estudan s já foram encontradas soluções para
atender a essa demanda. Como úl mo item dos informes o presidente falou sobre os úl mos cortes
orçamentários (aproximadamente 25% do custeio) e o impacto nas bolsas estudan s. Enfa zou que a Lei
Orçamentaria Anual - LOA foi aprovada no dia 22/04, porém uma parte se encontra bloqueada, podendo ser
liberada a qualquer momento, mas ainda sem previsão, assim como o TOMO II. Explicou que até o mês de março a
gestão está trabalhando com 1/18 (um dezoito avos) da LOA, o que atualmente é suficiente apenas para pagar as
despesas do câmpus que também foi viabilizada por conta do restos a pagar do orçamento anterior, que as bolsas
estão suspensa e deixou claro que o Programa de Auxílio Permanência (PAP) não sofreu cortes, mas que seu uso
ocorre sob critérios muito específicos, ressaltou que a demanda é maior que a oferta e que as bolsas entram para



tentar suprir o déficit do PAP. O conselheiro Carlos Vinícius Veneziani do Santos parabenizou o novo diretor e
presidente do CONCAM pela posse e falou sobre a inquietude dos alunos com relação às bolsas quando da
suspensão dos editais e disse ter ficado mais tranquilo por entender que se trata de um atraso na liberação do
orçamento e não de um corte defini vo do bene cio. Relatou também que foi procurado pelo SINASEFE e que
segundo relatos de seus representantes já estariam em ação de despejo e tentando negociar a cessão onerosa e
do ajuste da legalidade e, dentre outros ques onamentos, solicitou permissão para realizar a leitura de
umamensagem enviada pelo SINDICATO aos membros do Conselho. Em um aparte o conselheiro João Gabriel
também apresentou uma solicitação para realizar a leitura da carta encaminhada pelos estudantes e ambos os
pedidos foramcolocados para votação ao final dos informes. O presidente esclareceu novamente que tentará
priorizar o pagamento das bolsas e que levará a discussão inicialmente ao Colégio de Diretores do Câmpus
(COLDIC) para ser discu da a forma como esse orçamento será distribuído entre os segmentos. Na sequência
o presidente disse que até o momento o câmpus não havia sido procurado pelo Sindicato para uma conversa, mas
que considera delicada a situação no que tange à sua permanência por questões legais, visto que todos os espaços
anteriormente citados atendem à LEI Nº 6.120, DE 15 DE OUTUBRO DE 1974, que dispõe sobre a alienação de bens
imóveis de ins tuições federais de ensino e dá outras providências. Foram realizadas as seguintes votação: 1.1.
Leitura da carta dos estudantes na Ordem do Dia:Leitura da carta dos estudantes na Ordem do Dia:Aprovada com 10 (dez) votos favoráveis dos conselheiros Felipe
Rodrigues Maia, Rodrigo Valen m Volpon, Henrique Luis Baesa, João Gabriel Cruz, Gustavo Bucci Carrascosa,
Paulo Ramirez, Antônio Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, Garabed
Kenchian. Abstenção: Franciele Ferreira da Silva Figueiredo. Não estava presente no momento da votação: Osmar
Antunes Júnior. 2. Discussão referente ao conteúdo da carta dos estudantes na Ordem do Dia:2. Discussão referente ao conteúdo da carta dos estudantes na Ordem do Dia:  O pedido foi
reprovado com 5 (cinco) votos contrários dos conselheiros Gustavo Bucci Carrascosa, Paulo Ramirez, Antônio
Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez e Garabed Kenchian. Favoráveis: 4 (quatro) votos dos conselheiros Felipe
Rodrigues Maia, Henrique Luis Baesa, João Gabriel Cruz, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos. Abstenções: Rodrigo
Valen m Volpon e Franciele Ferreira da Silva Figueiredo. Não estava presente no momento da votação: Osmar
Antunes Júnior. 3. Leitura da carta do SINASEFE.3. Leitura da carta do SINASEFE.  Proposta rejeitada com 4 (quatro) votos contrários dos
conselheiros Rodrigo Valen m Volpon, Paulo Ramirez, Antônio Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez. Favoráveis:
3 (três) votos dos conselheiros João Gabriel Cruz, Gustavo Bucci Carrascosa e Osmar Antunes Junior. Abstenções:
Felipe Rodrigues Maia, Henrique Luis Baesa, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo e Garabed Kenchian. Não
par cipou da votação: Carlos Vinícius Veneziani dos Santos. Foi solicitado ao final das votações que tanto a
mensagem do sindicato quanto a carta dos estudantes sejam encaminhadas aos conselheiros para
apreciação. ORDEM DO DIA: 1.ORDEM DO DIA: 1. Referendar a RESOLUÇÃO Nº SPO.009 - CONCAM, DE 30 DE MARÇO DE 2021.Referendar a RESOLUÇÃO Nº SPO.009 - CONCAM, DE 30 DE MARÇO DE 2021.   A
secretária esclareceu que o ad referendum se fez necessário em virtude da unificação dos documentos e em
atendimento às alterações propostas na reunião de 24/04/21, que discu u os demais calendários. A Resolução foi
referendada com 11 (onze) votos favoráveis dos conselheiros Felipe Rodrigues Maia; Rodrigo Valen m Volpon;
Henrique Luis Baesa; João Gabriel Cruz; Gustavo Bucci Carrascosa; Paulo Ramirez; Antônio Faricelli Filho; Ivan
Francolin Mar nez; Osmar Antunes Junior; Carlos Vinícius Veneziani dos Santos e Garabed Kenchian. Abstenção:
Franciele Ferreira da Silva Figueiredo.  2.2. Formação da Comissão para revisão do Regulamento do CONCAM -Formação da Comissão para revisão do Regulamento do CONCAM -
SPOSPO.. O presidente esclareceu sobre a necessidade de se revisar periodicamente determinados documentos, pois
são estes que embasam muitas das decisões tomadas pelo Conselho de Câmpus e lembrou ainda da necessidade
de adequá-lo mediante as mudanças em decorrência da pandemia, por exemplo. Se voluntariam como membros
da comissão os conselheiros: Ivan Francolin Mar nez, Gustavo Bucci Carrascosa, Antônio Faricelli Filho e Franciele
Figueiredo. Atendendo ao pedido da secretária do CONCAM, que por sua vez também par cipará das reuniões da
comissão a fim de contribuir para o enriquecimento do processo, o conselheiro Carlos Vinícius Veneziani dos
Santos também se colocou à disposição para colaborar com revisão do documento. A comissão ficará sob a
presidência do conselheiro Ivan e terá o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos. 3.3. Pedido dePedido de
Reconsideração de representação discente.Reconsideração de representação discente. Apresentação: Vitória de Lima Santos. Apresentação: Vitória de Lima Santos.  A ex-conselheira iniciou sua fala
solicitando sua reintegração ao CONCAM e disse ter do problemas de conec vidade o que jus ficaria suas faltas
nas reuniões. Alegou ainda que o conselho sequer se preocupou com suas ausências. E um aparte a secretária
esclareceu sobre os ritos do conselho e principalmente sobre os direitos e deveres dos conselheiros. O pedido foi
colocado em votação e rejeitado com 7 (sete) votos contrários dos conselheiros Rodrigo Valen m Volpon,
Henrique Luis Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Paulo Ramirez, Antônio Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez,
Franciele Ferreira da Silva Figueiredo. Favoráveis: 3 (três) votos dos conselheiros João Gabriel Cruz, Osmar Antunes
Junior, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos. Abstenção: Garabed Kenchian. Não estava presente no momento da
votação: Felipe Rodrigues Maia. Ao final da reunião o conselheiro João Gabriel Cruz proferiu a leitura da carta
elaborada pelos discentes e que será discu da na próxima reunião ordinária. ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Às dezoito horas,
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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