
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2 

DE SÃO PAULO. Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 3 

horas e dez minutos, reuniram-se os conselheiros, no auditório do Câmpus, sob a presidência do 4 

Diretor Geral, EDGAR NODA, estando presentes os conselheiros: CAMILA RAMOS ZULIAN, 5 

DIOGO DE OLIVEIRA DUTRA, JOYCE ROBERTA OLIVEIRA DUTRA,discentes; DANNY 6 

ANDERSON MENEZES CUNHA, PAULO CELSO VIEIRA PAINO, GUILHERME RAMALHO 7 

ARDUINI docentes; RODRIGO ALEXANDER DE ANDRADE PIERINI, técnico- 8 

administrativo; I -EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião, com a discussão e votação 9 

da Ata da 23.ª Reunião Ordinária, sendo esta aprovada pela maioria dos membros, porém com 2 10 

abstenções (Conselheiros Guilherme e Rodrigo) pois não participaram da 23º Reunião.II- Eleição 11 

para as vagas remanescentes do CONCAM- O conselheiro DANNY ANDERSON diz que foi 12 

deixado para o dia 20 de março, pois acredita ser melhor esperar os alunos chegaram, se 13 

ambientarem e assim poderem dar seguimento ao processo e fazer a divulgação entre os alunos.O 14 

feriado do carnaval também seria um dos motivos de se esperar mais um pouco para a deflagração 15 

do processo eleitoral.O presidente do Conselho, EDGAR NODA,sugere ao conselheiro Danny que 16 

tentem realizar a eleição via sistema aurora, pois seria uma sistema mais rápido e fácil para 17 

contabilização de realização do processo eleitoral.O conselheiro Danny levantou um 18 

questionamento sobre a dificuldade que talvez os alunos teriam para votar via sistema, porém o 19 

conselheiro RODRIGO menciona que acredita não haver problemas, pois os alunos já acessam o 20 

sistema com muita frequência.O presidente, EDGAR NODA, sugere para facilitar a votação dos 21 

alunos é deixar um laboratório no dia da eleição só para que eles acessem e votem. III- Expectativas 22 

para o planejamento 2019-2020: o presidente, EDGAR NODA, inicia o assunto mencionando sobre 23 

o comunicado do governo sobre o contingenciamento de gastos que diz que teremos neste ano de 24 

2019 o orçamento contingenciado em 1/3, isso significa que nos próximos 3 meses teremos que 25 

viver com 2/3 do orçamento, e depois disso o governo reavalia o que deve ser feito.Foi solicitado 26 

aos servidores Davis (Diretor Adjunto Administrativo) e Israel que levantassem os custos fixos nos 27 

próximos 3 meses (como por exemplo, luz,água, limpeza) para ser colocado como prioridades na 28 

ordem de pagamentos.Também foi solicitado um levantamento de tudo que for de consumo para 29 

continuidade das aulas.O presidente, EDGAR NODA, disse ter ficado preocupado caso o o 30 

contingenciamento continue, pois segundo ao dados que o diretor adjunto administrativo repassou,  31 

o câmpus não conseguiria honrar o custeio básico do câmpus, já existe a probabilidade de deixarmos 32 

de pagar algum dos contratos.Atualmente montante do orçamento referente a aqusições não chega 33 

a 1/3, traduzindo, se gasta mais que 2/3 com custo fixo, por isso, começaremos a ter problema já 34 

nos primeiros  3 meses.Diante deste cenário fica complicado propor para 2020 o que foi feito para 35 

2019, onde os coordenadores já estavam cientes dos prazos, e então tentou-se uma antecipação do 36 



levantamento das necessidades para 2020 para que as áreas tenham mais tempo para planejar e 37 

levantar quais são suas necessidades e dar tempo de fazer mais revisões.o cronograma proposto 38 

pode ser mantido, pois no final do ano de 2015 tiveram algumas sobras,que acreditávamos que não 39 

fossem ser liberadas, e basicamente quem conseguiu gastar foi quem tinha se preparado para estas 40 

verbas extras.Então a idéia é seguir com estes processos, e em última intância dá para ir até a 41 

licitação dos itens, e se não houver mesmo o recurso, há a possibilidade de não homologação do 42 

resultado deste processo licitatório.O lado ruim disso é que depois de 30 dias o fornecedor não é 43 

obrigado mais em aceitar entregar o produto licitado.O grande cuidado que se deve ter no 44 

levantamento, considerando que o recurso é pouco, que no mínimo tem que ser bem gasto.A 45 

tendência do governo é enxugar o máximo possível o orçamento.Um exemplo é o que está 46 

acontecendo com a limpeza da quadra que não está acontecendo devido a uma limitação de contrato, 47 

pois não se consegue aditar devido à falta de recursos.IV-INFORMES GERAIS E 48 

ENCAMINHAMENTOS: A quadra será inaugurada nesta sexta-feira, dia 22 de fevereiro ás 14hs, 49 

e inclusive o Reitor estará presente e abrirá um espaço para uma conversa com os servidores.O PDI 50 

será votado no dia 26.02.2019 pelo CONSUPe dia 12.03.2019 deve ir a reformulação da carga 51 

horária dos cursos.Foi colocado em pauta qual seria o dia e horário das reuniões que ocorrerão em 52 

2019. Definição da data e horários da próxima reunião (definida em 27.03.19 às 15h15min). Tendo 53 

esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR NODA,  deu por encerrada a reunião.E para constar, 54 

eu, Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei e lavrei a presente ata que será aprovada 55 

na reunião subsequente, assinada pelos membros. 56 
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