
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS SÃO 1 

PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2 

DE SÃO PAULO. Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e 3 

dezesseis, realizou-se no Auditório ELO do Câmpus São Paulo, às treze horas, a 4 

Reunião Extraordinária do Conselho do Câmpus São Paulo, sob a presidência do 5 

Diretor do Câmpus São Paulo, Professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. 6 

Estavam presentes os seguintes conselheiros titulares representando os discentes: 7 

Scothy Wallace Bleinat Ponchio e Ligia Tersitano Ferreira; os conselheiros titulares 8 

discentes Matheus Nunes Salomão, Andreza Santos de Sousa e Lucas Demerson 9 

Neves Rozatti faltaram injustificadamente. Estavam presentes os seguintes 10 

conselheiros titulares representando os docentes: Alice Reis de Souza, Henrique 11 

de Camargo Kottke, Carlos Eduardo Pinto Procópio e Lucas Casanova Silva. O 12 

Conselheiro Titular docente Alaor Mousa Saccomano, faltou justificadamente, 13 

tendo sido convocado o Conselheiro suplente Cezar Cavanha Babichak que faltou 14 

injustificadamente. Estavam presentes os seguintes conselheiros representando os 15 

técnico-administrativos: Nivaldo Cesário de Souza, Natanael Benedito Amaro e 16 

Caio Cabral da Silva. Faltou justificadamente, a conselheira Maria Conceição 17 

Borges Dantas que foi substituída pela conselheira técnico-administrativa suplente 18 

Tathiane Cecília Enéas de Arruda, para o conselheiro Wanduir Duran, não foi 19 

convocado nenhum suplente pois sua justificativa chegou ao início da reunião 20 

pelas mãos do Diretor. A suplente Bartira Kio Kamiya foi convocada mas justificou 21 

ausência. Às treze horas não havia quorum e optou-se por aguardar mais quinze 22 

minutos para nova verificação. Às treze horas e quinze minutos houve a chegada 23 

do Conselheiro Titular Docente Carlos Eduardo Pinto Procópio I – ABERTURA DA 24 

REUNIÃO: Constatado o quorum regimental de dez Conselheiros, o presidente 25 

deu por abertos os trabalhos, cumprimentando os presentes. II – DA APROVAÇÃO 26 

DAS ATAS DAS TRÊS ÚLTIMAS REUNIÕES, o presidente informou que na 27 

próxima reunião ordinária serão aprovadas as atas das duas últimas reuniões. III - 28 

Regulamento Interno do CONCAM: A conselheira Alice, relatora representante do 29 

segmento docente na construção do regulamento do Conselho do Câmpus São 30 

Paulo, em continuidade com as discussões referentes à elaboração do Estatuto do 31 

CONCAM, iniciou fazendo a leitura do Capítulo VIII (oito) do funcionamento das 32 

reuniões, não haverá votação para artigos que não sofrerão alterações, artigo 33 

dezessete (17) houve discussões sobre a leitura da ata da última reunião, 34 

deliberou-se sobre o envio pela secretaria previamente por correspondência, para 35 

leitura, contestando-se pelo Conselheiro Natanael, que entende que deveria ser 36 

lida para contextualização dos presentes na reunião como ouvintes. O Conselheiro 37 

Henrique entende que deveria ser questionado no início da reunião sobre a leitura, 38 

porém foi ponderado que, em virtude de alteração do conteúdo poder ser solicitado 39 

somente pelos Conselheiros presentes na reunião anterior da aprovação, e 40 

somente em caso de equívoco de anotações pela secretaria da reunião, o 41 

Presidente colocou em regime de votação a possibilidade da leitura da ata 42 

acontecer antes ao início da reunião.  Foi um conselheiro favorável, nove 43 

conselheiros foram desfavoráveis e nenhuma abstenção. Outra proposta foi que o 44 

Conselheiro poderá solicitar a leitura na íntegra ou em incisos que desejar 45 

ponderar, e para tanto deverá ser votada ou simplesmente será lida conforme 46 

inscrito no início da reunião. Em regime de votação um conselheiro foi favorável, 47 

oito conselheiros foram desfavoráveis e um conselheiro absteve-se. Foi acrescido 48 

parágrafo único, qualquer membro do Conselho presente à reunião 49 

correspondente à ata poderá solicitar leitura e alteração de qualquer artigo. Em 50 

regime de votação foi favorável por unanimidade. Seção II Expediente Inciso III 51 

Artigo dezoito (18) será mantido como a redação anterior, sem alterações, em 52 

regime de votação sete conselheiros foram favoráveis, um conselheiro 53 

desfavorável e dois conselheiros se se abstiveram. Seção III artigo dezenove 54 



(19), aprovado como a redação, artigo vinte (20), foi mantido como a redação. 55 

Artigo vinte e um (21) cada Conselheiro poderá manifestar-se por três minutos 56 

por inscrição. Em regime de votação foi aprovado unanimemente com dez 57 

conselheiros favoráveis. O Conselheiro Scoth retirou-se da reunião às quatorze 58 

horas e cinqüenta e sete minutos, momentaneamente. Seção IV da questão de 59 

ordem, artigo vinte e dois (22), Seção V do aparte, artigo vinte e três (23), 60 

Seção VI do encaminhamento da votação, artigo vinte e quatro (24) e vinte e 61 

cinco (25), foram mantidos conforme redação anterior. O Conselheiro Scotch 62 

retornou às 15h05min h à reunião. Nivaldo ausentou-se às 15h10min h. Seção VII 63 

da votação, artigo vinte e seis (26), discutiu-se sobre o parágrafo único, onde se 64 

modificou para contagem dos votos pelo Presidente. Em regime de votação oito 65 

conselheiros foram favoráveis e um conselheiro absteve-se.  Artigo vinte e sete 66 

(27) manteve-se como a redação original.  Artigo vinte e oito (28) foi incluso um 67 

parágrafo único em caso de empate de votação caberá ao presidente do CONCAM 68 

o voto de qualidade. Em regime de votação houve aprovação unânime dos dez 69 

conselheiros. Capítulo IX (nono) da ata da reunião, artigo vinte e nove (29), foi 70 

proposto incluir reunião ordinária, em regime de votação sete conselheiros foram 71 

favoráveis e três conselheiros se abstiveram. Foi proposto também incluir remeter 72 

ao artigo 17, sendo em regime de votação quatro conselheiros foram favoráveis, 73 

cinco conselheiros foram desfavoráveis e um conselheiro absteve-se. Artigo trinta 74 

(30), retirado do texto original ao Secretário Geral e incluso Secretário do 75 

CONCAM, em regime de votação os dez conselheiros foram favoráveis. A reunião 76 

foi Interrompida momentaneamente para deliberar-se sobre a extensão da mesma 77 

por mais uma hora, onde dois conselheiros se manifestaram por não poderem 78 

permanecer por já terem outros compromissos. Propôs-se então por mais 30 79 

(trinta) minutos, havendo quorum foi proposta aprovada. Artigo trinta e um (31) o 80 

Conselheiro Henrique deliberou que a publicação também deveria ser impressa e 81 

fixada num quadro a ser criado do CONCAM, em regime de votação um 82 

conselheiro foi favorável, quatro desfavoráveis e cinco abstenções. Capítulo X Das 83 

comissões do conselho, Artigo trinta e dois (32) manteve-se como original. 84 

Artigo trinta e três (33) manteve-se como o original. Conselheira Ligia retirou-se 85 

com autorização do Presidente. Capítulo XI do processo eleitoral para o 86 

conselho, Artigo trinta e quatro (34) houve discussão sobre número de 87 

segmentos, concordando em alterações para três segmentos, conforme 88 

Conselheiros Caio e Tathiane, Foi colocado pelo Conselheiro Lucas referente 89 

ausências e conseqüentes perdas de mandato. Conselheiro Lucas retirou-se da 90 

reunião com autorização do Presidente. Foi aprovado conforme o texto original. 91 

Artigo trinta e cinco (35) discutiu-se sobre vacância em relação a suplentes de 92 

alguns segmentos.  Alteraram-se para término do mandato dos conselheiros em 93 

exercício, em regime de votação oito conselheiros foram favoráveis, aprovado por 94 

unanimidade. Artigo trinta e seis (36) retirou-se inciso III, os oito conselheiros 95 

favoráveis. Feito sugestão pela Conselheira Alice para mudar ordem desses 96 

artigos para antes da seção. Artigos: trinta e sete (37), trinta e oito (38), trinta e 97 

nove (39) ponderou-se sobre a conformidade com a resolução nº. 45, será 98 

verificado pela Conselheira Alice. Artigo quarenta (40) o Presidente verificará 99 

conformidade, diante de alterações anteriores. Sugeriu-se mais uma reunião 100 

extraordinária para daqui a duas semanas, onde conforme o Presidente, deverão 101 

ser sugeridas três datas, por e-mail para a secretaria antecipadamente pelos 102 

discentes representado pelo Conselheiro Scotch, para posterior discussão e 103 

definição entre os outros segmentos.  Será encaminhado nova versão, o 104 

Presidente pede que todos releiam e antes da reunião já encaminhem sugestões 105 

para Conselheira Alice para inclusão das sugestões. Às 16h35minh (dezesseis 106 

horas e trinta e cinco minutos), deu por encerrados os trabalhos e, para tudo 107 



constar, eu, Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote, lavrei a presente ata que, 108 

depois de aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e pelos conselheiros 109 

presentes.  110 

Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote___________________________________ 111 

Luis Cláudio de Matos Lima Junior ______________________________________ 112 

Scothy Wallace Bleinat Ponchio ________________________________________ 113 

Ligia Tersitano Ferreira _______________________________________________ 114 

Alice Reis de Souza _________________________________________________ 115 

Henrique de Camargo Kottke __________________________________________ 116 

Carlos Eduardo Pinto Procópio _________________________________________ 117 

Lucas Casanova Silva ________________________________________________ 118 

Nivaldo Cesário de Souza _____________________________________________ 119 

Natanael Benedito Amaro _____________________________________________ 120 

Caio Cabral da Silva _________________________________________________ 121 

Thatiane Cecília Enéas de Arruda _______________________________________ 122 


