
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO CAMPUS SÃO 1 

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

PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano 3 

de dois mil e dezesseis, realizou-se no Auditório da Mecânica do Campus São Paulo, às treze 4 

horas, a Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Campus São Paulo, sob a presidência 5 

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

presentes os seguintes conselheiros titulares representando os discentes:, Lucas Demerson 7 

Neves Rozatti, Scothy Wallace Bleinat Ponchio e Ligia Tersitano Ferreira. Estavam presentes 8 

os seguintes conselheiros titulares representando os docentes: Alice Reis de Souza, Henrique 9 

de Camargo Kottke, Alaor Mousa Saccomano e Lucas Casanova Silva. Estavam presentes os 10 

seguintes conselheiros titulares representando os técnicos-administrativos: Nivaldo Cesário de 11 

Souza, Natanael Benedito Amaro, Maria Conceição Borges Dantas, Caio Cabral da Silva e, os 12 

conselheiros suplentes desse segmento Bartira Kio Kamiya em substituição ao Conselheiro 13 

Wanduir Durant, e Antonio Marcos Conceição. Faltaram injustificadamente o conselheiro do 14 

segmento técnico-administrativo, Matheus Nunes Salomão e Andreza Santos de Sousa do 15 

segmento discente e Carlos Eduardo Pinto Procópio do segmento docente I – ABERTURA DA 16 

REUNIÃO: Constatado o quórum regimental, de nove Conselheiros presentes, às treze horas e 17 

quinze minutos o presidente deu por abertos os trabalhos, cumprimentando a todos os 18 

presentes, e reforçando que, conforme reuniões anteriores a reunião será gravada, para a 19 

auxílio na transcrição da Ata. II – Avisos do Presidente. Conforme aprovado na reunião 20 

ordinária de oito de junho, p.p., essa reunião extraordinária será especificamente para 21 

explicações quanto ao Orçamento Anual, quantidade de valor para gasto, vem da Lei 22 

Orçamentária Anual – LOA, vem da Presidência da República, e aprovada pelo congresso. 23 

Nesse trâmite, como lei, vai para votação, incluir ou retirar, modificar, vai para senado e se 24 

houver aprovação volta à Presidência, para vetos e sanções. Para fazer LOA, baseia-se na 25 

PLOA que parte elaborada pelo IFSP, baseia-se na matriz CONIF (Conselho Nacional das 26 

Instituições Federais), tabela número de alunos por instituição. Ministério do Planejamento 27 

disponibiliza valores a serem gastos ao MEC. O que vem para IFSP determinado pelo CONIF, 28 

com peso conforme cursos. Conselheiro Caio – Lei Orçamento descrimina por instituição. 29 

Vindo para IF divide-se pela matriz CONIF, para as Reitorias e Campi. Chegando no Campus 30 

divido em ações 20 RL – Funcionamento (Custeio (manutenção do Campus, contas contratos 31 

continuados, despesas em geral) e Capital (informática, obras (reformas) e permanente - de 32 

informática), 20 RG - reestruturação e estruturação (obras novas) – exclusiva da Reitoria, e 33 

2994 (assistência estudantil (72%)– ações universais (28%), proeja (72%). Não atende aos 34 

novos campi, divide-se então para tentar custeá-las. Esse ano recebeu quatro milhões e 35 

sessenta e três mil, em contato com a assistência social. Alta vulnerabilidade até 0,5 salários 36 

mínimos per capta, média vulnerabilidade maior 0,5 salários mínimos a 1,0 salário mínimo, 37 

baixa vulnerabilidade 1,0 a 1,5 salários mínimos. Por ventura do passe livre da prefeitura foi 38 

possível pagar aos alunos. O aluno tem que atingir no mínimo 75% de freqüência. Luís 39 

exemplifica, questões de diários, Maria se prontifica às explicações e discussões para 40 

assistência estudantil em uma reunião específica para esse assunto. Política pública é para 41 

garantir e não negar, ao rematricular, exige-se frequência, porém é feito estudo sócio 42 

pedagógico, o Presidente relata cerca de mil e duzentos pedidos por semestre. Conselheiro 43 

Nivaldo questiona se pode ser utilizada para outros destinos, e foi informado que não poderia. 44 

Oficialmente 72% da 2994 tem que ser utilizado para Assistência e PROEJA. Ação universal 45 

incentivos viagens que esse ano devido a dificuldades de orçamento não terá. Deverá ter 46 

prioridade para a vulnerabilidade. As quinze horas e trinta e dois minutos o conselheiro Lucas 47 

(discente) retirou-se definitivamente. Planejamento das despesas 48 
 49 

 50 



 51 

Orçamento: Matriz   →PLOA →     LOA (Pres. Rep 52 

                    CONIF      (IFSP)                  Congresso) 53 

 54 

                                                       Contas – lançados SIAFI 55 

                                      Custeio      Contratos Continuados 56 

                                                        Despesas 57 

Ações          20 RL                          Informática 58 

                                      Capital      Obras (reformas) 59 

                                                        Permanente 60 

 61 

                     20 RG       Obras (Novas) 62 

 63 

                                       Assist Estudantil (72%) 64 

 2994          Ações Universais (28%) 65 

                      (PAP)       PROEJA (72%) 66 

 67 

 68 
Financeiro: Dinheiro que efetivamente é enviado.  69 

 70 
Cota Limite: Quanto pode gastar por mês, mediante liberação do governo. 71 

 72 

Conselheiro docente Lucas chegou na reunião às quatorze horas e dezenove minutos. Após 73 

fazer orçamento, com projeto, para fazer licitação necessita de empenhar parte do orçamento. 74 

Luís justificativa atraso na construção do ginásio, devido aos projetos com relação as árvores, 75 

envolvendo secretaria do verde. DI estava em discussão, com secretaria, O Presidente tomou 76 

a frente e conseguiu liberação e as obras serão iniciadas em quatro de julho de dois mil e 77 

dezesseis. Demonstra planilha de previsão Orçamentária: 78 

Coloca valores mínimos de custeio (previsão estimativa) o que sobra é capital. 79 

Suprimentos de fundos (cartão corporativo)   80 

Bolsa (alunos trabalham com professores em projetos) difere de auxílio – compromisso de 81 

aumentar em 10% por ano.  82 

Apoio adm./manutenção predial – (contratos continuados)  83 

Empresas contratadas para fazer projetos do Campus SPO (o presidente compromete-se a 84 

enviar aos Conselheiros listagens dos projetos). O Presidente demonstrou planilha orçamento 85 

para 2017, contingenciamento 30 % de custeio e 60% de capital. O Conselheiro docente Alaor 86 

solicitou marcar reunião com a coordenadoria da biblioteca para elucidar sobre sistemas de 87 

cadastramentos e formas de melhoria. Comparando-se orçamento de dois mil e dezesseis 88 

foram mantidos para dois mil e dezessete, contratos refeitos. O Conselheiro Scothy retirou-se 89 

definitivamente às quinze horas e cinquenta e três minutos. O presidente recomenda análise 90 

dos orçamentos para posteriores discussões. Prof. Henrique propõe houvesse demonstração, 91 

em relação ao que foi orçado e o que já foi gasto até o momento de dois mil e dezesseis para 92 

aprovação de dois mil e quinze. O Conselheiro Caio retirou-se as dezesseis horas. Presidente 93 

sugere reunião extraordinária em função da Portaria e em relação ao Regimento. O Presidente 94 

deu por encerrados os trabalhos às dezesseis horas e cinco minutos, e, para tudo constar, eu, 95 

Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai 96 

assinada por mim, pelo presidente e pelos conselheiros presentes.  97 

Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote_____________________________________________ 98 

Luis Cláudio de Matos Lima Junior _______________________________________________ 99 

Scothy Wallace Bleinat Ponchio _________________________________________________ 100 



Lucas Demerson Neves Rozatti _________________________________________________ 101 

Ligia Tersitano Ferreira ________________________________________________________ 102 

Alice Reis de Souza __________________________________________________________ 103 

Henrique de Camargo Kottke ___________________________________________________ 104 

Alaor Mousa Saccomano ______________________________________________________ 105 

Lucas Casanova Silva _________________________________________________________ 106 

Nivaldo Cesário de Souza ______________________________________________________ 107 

Natanael Benedito Amaro ______________________________________________________ 108 

Maria Conceição Borges Dantas_________________________________________________ 109 

Caio Cabral da Silva __________________________________________________________ 110 


