ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO (IFSP) – CÂMPUS MATÃO REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE DOIS
MIL E DEZESSEIS. Com efeito da publicidade do convite do dia 29 de abril, a reunião se
iniciou às dezoito horas e cinco minutos, de portas abertas nas dependências do auditório,
sob a condução do Diretor-Geral em exercício, Claudemir Mariotti Junior e com a presença
dos membros titulares Caroline de Gouvea, Caroline Pigatto de Nardi, Claudia Cristina
Chiozzini Belline, Edvaldo Ferreira do Nascimento, Juliana Infante, Marcia Luzia Rizzatto,
Samuel Generoso Dias e Silvania Baleeiro Pinheiro Reguin.
Observação: a presente reunião foi presidida pelo Diretor-Geral em exercício, o Sr.
Claudemir Mariotti Junior, em decorrência da convocação do Diretor-Geral do IFSP Matão
para a celebração de inauguração do câmpus, realizada na mesma data, em Brasília/DF.
Aprovação da ata da reunião do dia 04 de abril de 2016
Por unanimidade, os conselheiros aprovaram a ata da reunião do dia 04 de abril sem
ressalvas.
Direcionamento de Verbas
O presidente da reunião explanou sobre o histórico de decisões acerca da execução do
orçamento 2016 do Câmpus Matão. Ressaltou a força tarefa realizada para levantamento das
demandas de aquisição, que resultaram no valor estimado de R$ 600.000,00 somado em
pedidos dos mais diversos setores. Todavia, o orçamento liberado para as despesas de livre
escolha pauta-se em pouco mais de R$ 85.000,00; excetuando-se eventuais recursos extra
orçamentários que podem surgir para o ano corrente.
As decisões administrativas que embasaram a distribuição das verbas frente às demandas
seguiram o conjunto de critérios.
 Áreas com maior defasagem de investimentos;
 Aquisições que detenham maior relação com a atividade fim;
 Projetos com maior abrangência de infraestrutura comum.
Prosseguindo com espaço para questionamentos, os conselheiros pontuaram.
Edvaldo: como foram recebidas as solicitações de compra 2016? R. Através de comunicado
da Coordenadoria Administrativa com prazo de envio das demandas e também outras
questões de importância levantadas pela administração.
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Márcia: em estimativa, qual o montante destinado às áreas com defasagem de investimento?
R. Entre 17 e 20 mil reais.
O presidente da reunião explicou ainda que, devido à facilidade de aquisição por esse meio,
foram priorizados para possíveis recursos extra orçamentários as aquisições de acervo
bibliográfico. Com esta ação, bem como outras economias de recursos, o câmpus pode
apresentar o valor de pouco mais de R$ 85.000,00 para despesas de livre escolha.
 Por unanimidade, os conselheiros aprovaram a metodologia utilizada.
Seção CONCAM no site institucional
O Sr. Marcos Bassoli, secretário do CONCAM, apresentou a respectiva seção do Conselho
no site institucional para apreciação.
Os conselheiros aprovaram por unanimidade o que viram e sugeriram a introdução do
menu “eleições” com os dados de Editais, Chamadas Públicas e resultados para eleição de
membros, bem como a introdução do resumo de assuntos abordados em cada reunião
próximo ao link de cada ata postada.
Sobre a temática da publicação das Atas assinadas, argumentado-se que os documentos
são públicos e que possíveis interessados necessitariam das vias originais dos mesmos, foi
colocado em votação se as atas do CONCAM MTO seriam digitalizadas e disponibilizadas
com as assinaturas dos conselheiros.
Foram 7 votos a favor da publicação das atas assinadas e 1 voto de abstenção.
Os conselheiros aprovaram a criação de um grupo interno de whatsapp para informes.
Regimento Escolar
Após a introdução das mudanças votadas na última reunião o regimento foi colocado
novamente em discussão para aprovação de seu texto final.
Aprovada por unanimidade a redação do Art. 10.
Art.10. As sanções disciplinares serão assentadas em formulário próprio, arquivado na pasta do
estudante e não constará registro do ocorrido no Histórico Escolar.
Parágrafo único: O formulário de registro da ocorrência levará em consideração o significado
moral e cultural do fato descrito no caput, devendo conter:
a. natureza da falta;
b. circunstância em que ocorreu o fato;
c. dolo ou culpa;
d. valor material do bem atingido.
 As demais alterações do texto, previamente enviadas por email para apreciação do
colegiado, foram aprovadas por unanimidade entre os conselheiros.
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Informes Finais
A próxima reunião ficou pendente de confirmação através de comunicado futuro expedido
pelo presidente do colegiado, ficando pré-agendada a data dia 06 de junho de 2016, às 18h.
Nada mais a declarar, eu, Marcos Gabriel Bassoli, na condição de secretário do colegiado,
encerro este documento e dou fé de seu conteúdo, prosseguindo com a lista dos membros
presentes na reunião.
Lista de Presença
Claudemir Mariotti Júnior (presidente)
Caroline de Gouvea
Caroline Pigatto de Nardi
Claudia Cristina Chiozzini Belline
Edvaldo Ferreira do Nascimento
Juliana Infante
Marcia Luzia Rizzatto
Samuel Generoso Dias
Silvania Baleeiro Pinheiro Reguin
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