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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS
PRESIDENTE EPITACIO - CONCAM-PEP, REALIZADA AOS CINCO
DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NAS
DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITACIO,
NO HORÁRIO DAS DEZESSEIS HORAS E TREZE MINUTOS ÀS
DEZESSETE HORAS E CINQÜENTA E TRÊS MINUTOS ***************
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, das dezesseis horas e treze
minutos às dezessete horas e cinqüenta e três minutos, realizou-se a reunião ordinária do
Conselho de Câmpus Presidente Epitácio - CONCAM-PEP, sob a presidência da Diretora-geral,
senhora Márcia Jani Cícero do Nascimento e com a presença dos conselheiros: Representantes
dos Docentes: Marcos do Nascimento, Alexandre Ataíde Carniato e Gladston Ferraz da Silva.

Representantes dos Técnicos-Administrativos: Maria Cecília de Castro Pereira, Paulo Sérgio
Garcia e Eliane Chuba Machado Rolniche. Representantes dos Discentes: Pedro Henrique
Moltocaro Nunes e Vinícius Cherobin Cabral. Representante do Poder Público Municipal: Izabel
Cristina Barbosa de Souza. Representante da Sociedade Civil Organizada: Oswaldo Garcia. I.
ABERTURA: Constatado o quorum, a Presidente deuporaberto os trabalhosda presente reunião.
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Esta reunião ordinária do CONCAM-
PEP contou com a presença dos servidores do Câmpus Presidente Epitácio (lista de presença em
anexo), pois na ocasião o câmpus recebeu a visita, em nome do Magnífico Reitor do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, senhor Eduardo Antônio Modena, do
Pró-Reitor de Administração, senhor Sumário Batista dos Santos, juntamente com o senhor José
Roberto da Silva, assessor de Administração e Finanças da Pró-Reitoria de Administração. II.

ORDEM DO DIA: Contingenciamento do Orçamento 2019: A senhora Diretora-geral deu às

boas vindas a todos e em seguida passou a palavra ao Pró-reitor de Administração, senhor
Sumário Batista dos Santos. O tema central da explanação foi o bloqueio de 30% do orçamento

anunciado pelo Governo Federal às universidades e institutos federais, por meio Ministério da

Educação (Mec) no Decreto n° 9741/2019, de 29 de março de 2019. O mesmo ressaltou que com
o objetivo de obter apoio para recompor o orçamento dos IFs, o Conif organizou debates com o

secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Ariosto Antunes Culau, que falou
pela primeira vez aos dirigentes da Rede Federal. O dirigente da Setec manteve o posicionamento

do Governo Federal quanto ao contingenciamento, mas esclareceu "que a pasta vai priorizar a
consolidação da Rede Federal no que diz respeito à conclusão de obras paradas e em andamento,
além da aquisição de equipamentos imprescindíveis ao funcionamento das instituições". O Pró-
Reitor destacou que o trabalho neste momento é apresentar à sociedade que os IFs estão a serviço
do exercício da cidadania e da dignificação da população jovem e adulta, por isso é importante
manter o planejamento. Ele destacou ainda que a reitoria do IFSP já informou que o bloqueio de
30% do recurso gera um impacto, se mantido até o final do exercício, correspondente a R$ 35
milhões. Esta ação poderá comprometer a execuçãodas atividades planejadas de ensino, pesquisa
e extensão dos 36 câmpus, para o segundo semestre. Há um grupo de trabalho, dentro do IFSP,
discutindo os impactos que o bloqueio trará para cada um dos câmpus. Ao explanar sobre o
assunto, o senhor José Roberto da Silva, assessor de Administração e Finanças da PRA, ressaltou

que haviam muitos questionamentos sobre cortes no orçamento da assistência estudantil, o que
não aconteceu. No entanto, ele revelou que o Instituto recebeu 40% do limite de empenho para o

primeiro semestre, quando deveria ter recebido 50%. Segundo ele, o restante do orçamento só
deve ser recebido em julho. José Roberto da Silva afirmou que os câmpus têm autonomia para
remanejar valores disponíveis para execução, fazendo com que a assistência estudantil não seja
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