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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS
PRESIDENTE EPITÁCIO - CONCAM-PEP, REALIZADA AOS OITO DIAS
DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NAS
DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO,
NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E TREZE MINUTOS ÀS
DEZOITO HORAS E VINTE E QUATRO MINUTOS ********************
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, das dezessete horas e treze minutos
às dezoito horas e vinte e quatro minutos, realizou-se a reunião ordinária do Conselhode 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 e Alexandre Ataíde Carniato. 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 deupor aberto os trabalhos dapresente reunião. Aata da reunião anterior foi aprovada
por unanimidade. II. ORDEM DO DIA: 1) Contingenciamento do Orçamento 2019: A
senhora Diretora-geral, juntamente com o Diretor Adjunto de Administração do câmpus, senhor
Paulo Roberto Guelfí, apresentaram aos conselheiros as medidas que foram tomadas em
decorrência do contingenciamento anunciado pelo governo federal, através do Decreto n° 9.741
de 29 de março de 2019, com o bloqueio de dotação orçamentária em torno de 30% para as
universidades e institutos. O Diretor Adjunto de Administração explanou sobre o assunto,
apresentando uma planilha detalhada, a qual será anexada a presente ata, sobre as alterações que
sofreu o Orçamento do câmpus para o exercício de 2019, com o contingenciamento de 20%,
seguindo orientações da Reitoria do IFSP Dentre os vários itens, destacou-se: a) com o
contingenciamento de 20% só será possível o pagamento das despesas fixas e as adequações do
refeitório, no entanto, no câmpus PEP não será possível novos investimentos, anteriormente
programados para o orçamento de 2019, tais como: material de consumo, material de consumo
- informática, material permanente - informática, acervo bibliográfico, reformas e adequações;
b) buscar a diminuição de gastos com a energia elétrica, pois apesar de termos a instalação de
placas fotovoltaicas no câmpus, através do Projeto de Eficiência Energética, há necessidade de
sempre praticar os princípios da economicidade e da eficiência, principalmente em relação ao
uso dos condicionadores de ar; c) processos para aquisição de materiais: os mesmos continuam
com a formalização e trâmite normal, pois se houver uma mudança no cenário, os processos
estarão em condições de serem executados; d) Assistência Estudantil e Bolsas: apesar do
contingenciamento, o câmpus preservou a demanda da Assistência Estudantil com os Auxílios
ao Educando (alimentação, transporte, moradia e material) e das Bolsas de Iniciação Científica,
Bolsas Ensino e Bolsas Extensão; e) Jardinagem: a Direção-geral, juntamente comas Diretorias
Adjuntas, estão estudando uma forma de parceria com a Prefeitura Municipal, visando diminuir
ainda mais os gastos comajardinagem do câmpus. Ainda sobre o contingenciamento, a Diretora-
geral irá marcar reuniões com os servidores, alunos epais de alunos, com o objetivo deapresentar
o cenário real do câmpus com o bloqueio de dotação orçamentária em torno de 20% e 30%,
promovendo assim o envolvimento de cada segmento na busca de soluções para os empasses
desencadeados pelo cenário atual. Adireção ressaltou que caso haja o contingenciamento em sua
totalidade (30%), no segundo semestre, serão necessários ajustes nos contratos, bolsas e o
cotidiano do Câmpus, podendo ocorrer cortes, que prejudicarão não só a manutenção física do
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