
ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS HORTOLÂNDIA 1 

DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos 2 

vinte e três dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e quinze minutos, 3 

reuniram-se os conselheiros, na sala C 104 do Câmpus, sob a presidência do Diretor Geral, EDGAR 4 

NODA, estando presentes os conselheiros: DANNY ANDERSON MENEZES CUNHA, PAULO 5 

CELSO VIEIRA PAINO, docentes; CLEBER FERNANDES NOGUERIA, RODRIGO ALEXANDER 6 

DE ANDRADE PIERINI, RODOLFO DOS SANTOS ESTEVES, técnicos- administrativos; DIOGO 7 

DE OLIVEIRA DUTRA, JOYCE ROBERTA OLIVEIRA DUTRA discente; I -EXPEDIENTE: O 8 

presidente deu início à reunião mencionando sobre a votação das Atas da 29.ª Reunião Ordinária e 1ª 9 

Reunião Extraordinária, e inversão de pauta, onde será discutido inicialmente a pauta específica da 30ª 10 

Reunião e no final a discussão sobre as atas. II- SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PREVISÃO PARA 11 

O FINAL DO SEMESTRE E PLANEJAMENTO 2020.O presidente, Edgar Noda, faz uma 12 

introdução mencionando sobre os 20% do orçamento contingenciado, sendo que no início do ano as 13 

coordenações se reuniram e reduziram os gastos para que coubesse tudo no orçamento que até então 14 

tinha disponível.E os coordenadores foram orientados para que o que não tivesse dentro dos 80%, no 15 

caso do governo disponibilizasse o valor contigenciado, fosse encaminhado como projeto 16 

extraorçamentário das áreas, este processo deveria ser feito para que o recurso pudesse ser utilizado.Na 17 

semana passada foi enviada a notícia de que os 20% havia sido liberado, onde foi pago o restante das 18 

bolsas da Assistência Estudantil, fechando assim o pagamento de 100% das bolsas conforme 19 

planejado.A planilha que será apresentada retrata o que foi executado, como está a situação atual e em 20 

que será utilizado os 20% do recurso liberado.O diretor Adjunto Adminitrativo, Davis William, inicia 21 

sua fala mencionando sobre o custeio, valor que ainda não foi recebido pelo câmpus,pois está 22 

aguardando a liberação do valor pela Reitoria.Houveram contratos que tiveram que ser revistos, como 23 

nas diárias, por exemplo.Houve um problema com o encanamento de água, onde se conseguiu negociar 24 

com a SABESP, e mesmo assim houve um consumo bem acima do planejado, e a energia elétrica que 25 

ficou uns R$3 mil reais acima da média.Os contratos de vigilância, limpeza, telefonia foram gastos 26 

valores inferiores ao planejado.O contrato de serviço de apoio Administrativo teve que ser rescindido, 27 

pois não havia mais recurso para custeá-lo, e posteriormente foi feito um contrato de serviço por 28 

demanda ( manutenção), para que assim fosse gasto somente quando houver a necessidade do trabalho 29 

e não mais mensalmente como era feito.Antes eram dois postos de trabalho fixos mais o serviço por 30 

demanda restando hoje somente o serviço por demanda, reduzindo drasticamente o custo.O presidente, 31 

Edgar Noda, menciona sobre a execução dos planos ainda este ano a mudança da sala multidisciplinar, 32 

da sala dos professores, dos coordenadores,e criar uma sala da Matemática, artes, física.Então já se está 33 

alocando dinheiro para empenhar este ano mesmo com estes 20% que foram liberados.O diretor 34 

Administrativo, Davis, menciona sobre os problemas que podem vir a ocorrer no caso da m[á utilização 35 



do cartão de suprimentos de fundos. Este é um recurso que é utilizado para compras e contratações 36 

diretas de serviços e materiais que se justifiquem por sua emergencialidade, como ocorreu com no caso 37 

do rompimento do ramal de abastecimento de água. Outro problema mencionado foi o problema 38 

apresentado pelo reservatório de água. A limpeza deste reservatório é feita a cada seis meses, e da última 39 

vez a pessoa responsável pela limpeza disse que as paredes internas apresentavam oxidação. Por este 40 

morivo foi necessário uma contratar por meio de licitação uma empresa especializada para efetuar o 41 

serviço de restauração deste reservatório, evitando assim prejuízos e problemas de maior gravidade, 42 

como neste caso, por se tratar de um reservatório de água, o comprometimento deste, por se tratar de um 43 

equipamento caro, como também por conta do comprometimento da qualidade da água que estava 44 

abastecendo os prédios do campus.O conselheiro, Paulo Paino, questiona o diretor adjunto, Davis 45 

Willian sobre um problema com os pombos na mecânica e gostaria de saber se o valor de R$117.000,00 46 

já está previsto para serviços globais ou se será feito um contrato de manutenção. O diretor Adjunto 47 

disse vários caminhos foram pensados, e que uma das possibilidades foi apresentada por uma empresa 48 

que possui um sistema eletromagnético, porém foi passado um orçamento, e quando foi pedido para que 49 

fosse executado, viu-se um orçamento que era 5 vezes o valor que havia sido pedido.Também foi feita 50 

uma pesquisa sobre a efetividade do equipamento eletromagnético apresentado pela empresa,  e 51 

concluiu-se que, a depender do lugar onde o sistema venha a ser instalado, o mesmo não apresenta 52 

nenhuma efetividade. Em lugar fechado, o aparelho funcionou bem, no entanto, em lugares abertos, o 53 

mesmo não apresentou resultado algum. Uma outra solução apresentada foi a aplicação de um gel nos 54 

locais onde os pombos pousam. Este produto grudaria nas patas dos animais e faria com que eles se 55 

afastassem dos prédios onde o gel seria aplicado. Porém este produto tem que ser reaplicado a cada 3 56 

meses e cada bisnaga de 300ml tem um custo de aproximadamente trinta reais, o que torna a solução 57 

onerosa e pouco eficiente. Dessa forma, o entendimento é de que devemos buscar uma solução para o 58 

problema, mas essa solução deve ser comprovadamente efetiva para que não haja mal emprego dos 59 

recursos públicos. Agora no final do ano haverá o desbloqueio do recurso contingenciado (20%) no valor 60 

de R$303.597,00, assim os contratos do câmpus estão garantidos com tranquilidade até o final do ano e 61 

ainda sobrará recurso.Foi solicitado para as áreas que enviassem os processos dos itens a serem licitados, 62 

porém houve a demora em realizar o processo devido ao contingenciamento, no entanto, não se tinha 63 

certeza se haveria ou não o recurso para o pagamento final e assim o prosseguimento dos trâmites.O 64 

câmpus recebeu a notícia entre julho e agosto que havia sido liberado um recurso de uma emenda 65 

parlamentar de sete milhões de reais e que havia sido montado um grupo de trabalho que planejaria uma 66 

forme de como este dinheiro seria dividido entre os câmpus.Foi solicitado a cada câmpus que fizessem 67 

uma planilha com as prioridades existentes e enviada à Reitoria.O câmpus foi contemplado com um 68 

valor de R$46.000,00 desta emenda.O presidente, Edgar Noda, deixa muito claro que a reunião tem o 69 

objetivo de deixar claro o que foi gasto até o presente momento, qual o saldo de valores, e está se usando 70 

as prioridades levantadas no ano passado, e para não haver o risco de não executar o valor que foi 71 



liberado (20%), estão sendo adiantadas coisas que podem ser vistas no próximo ano.Porém o mais 72 

importante que todos aqui saibam pe de que todos os coordenadores serão chamados para uma reunião 73 

no dia 07 de novembro de 2019 para falar sobre a PLOA e como será feita a divisão por câmpus.Tendo 74 

recebido ou não a PLOA e reunião ocorrerá para que os coordenadores mostrem o que foi planejado, 75 

porém não foi executado devido ao corte de gastos e seja feita a divisão dos recursos do valor recebido 76 

para executar já no ínicio de 2020.O diretor administrativo, Davis exibe uma planilha para os 77 

conselheiros da previsão orçamentária do planejamento do ano de 2018, VÁRIOS ITENS .O valor do 78 

acervo bibliográfico estava reservado para a Matemática por um a questão de reconhecimento de curso, 79 

e as outras áreas reduziram drasticamente seus gastos devido ao contingenciamento. 80 

 81 

A SRP23/2018-vários itens estão incluídos de áudio e vídeo como projetor para CAE.O presidente, 82 

EDGAR NODA, menciona que dentro do valor de R$246.735,62 existem materiais para eletrônica, mas 83 

também ar condicionado para salas de aula.E realça o mau uso do ar condicionado por parte dos alunos 84 

através de um aplicativo de celular, acontecendo do ar ficar a noite toda funcionando, aumentando 85 

consideravelmente a conta de energia do câmpus.Foi discutido entre os conselheiros uma forma de 86 

programar o ar para que ele fosse desligado e inúmeras sugestões foram pauta, como a possibilidade de 87 

um disjuntor.O diretor administrativo, Davis, esclare aos conselheiros que caso não haja possibilidade 88 

da execução de todo o orçamento de capital (como comprar equipamento), há também a possibilidade 89 

de se fazer a reversão para custeio, pois se consegue antecipar despesas do próximo exercício e utilizar 90 

o recurso para outros fins.O dinheiro liberado agora pelo governo federal tem um prazo de até 5 de 91 

novembro para ser executado.O presidente, Edgar Noda, afirma que o melhor modo de se gerir o dinheiro 92 

recebido se deve aos processos de licitação iniciados e planejados, e que estavam esperando a liberação 93 

do recurso, para que assim conseguissem ser executados.Quem planejou mesmo não tendo recurso, agora 94 

está colhendo os frutos do trabalho.O conselheiro,Paulo Paino, pergunta sobre a dinâmica do 95 

extraorçamentário, se eles foram liberados ao longo do ano, e o diretor adjunto administrativo explica 96 

que o extraorçamentário II se trata do valor enviado pelas áreas.O conselheiro Cleber pergunta ao diretor 97 



adjunto se o setor dele, por exemplo pode trabalhar em sobre o extraorçamentário, e a resposta é 98 

positiva.III-INFORMES GERAIS E ENCAMINHAMENTOS: O presidente, EDGAR NODA, 99 

menciona sobre .Tendo esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR NODA,  deu por encerrada a 100 

reunião.E para constar, eu, Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei e lavrei a presente ata 101 

que será aprovada na reunião ordinária subsequente, assinada pelos membros. 102 
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