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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Conselho de Campus

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2020

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, na sala virtual: “Webconferência via RNP”,

com início às dez horas, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus do

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presidente, Je-

ferson Luiz Fachinetto, com pauta conforme ordem de serviço nº 027 de 05 de maio de 2020.

Presentes: Presidente do Conselho de Campus: Jeferson Luiz Fachinetto; Representantes do se-

guimento docente: Rachel Oliveira Nasser e  Lionara Fusari; Representante do segmento téc-

nico-administrativo: Pedro Paulo Pereira; Representantes do segmento discente: Rafael Eduar-

do da Silva. Participantes convocados: Greice Lorenzzetti Andreis e Simão Carlos Ilíbio. Ausen-

tes: Representante do segmento técnico-administrativo: Taiane Lucas Pontel; Representante do

segmento discente: Silvana Goulart; Representantes do segmento da comunidade externa: Lu-

cas Guarnieri e Luis Augusto da Rosa Cabral. O Presidente explica que os participantes convoca-

dos auxiliarão no esclarecimento de alguns dados do Plano de Ação, pauta desta reunião. Expe-

diente: O Presidente faz a leitura da pauta: “1. Aprovação dos ajustes no PA 2020 Campus Ca-

xias.” E explica o motivo da necessidade de se fazer o ajuste do Plano de Ação, que o orçamen-

to previsto para 2020 era de 3.800.000,00 R$; porém, de acordo com a proposta atual, só have-

rá liberação de 3.519.250,00 R$; havendo, portanto, uma redução de 280.750,00 R$. O Presi-

dente esclarece que não será feito um novo Plano de Ação, mas sim um ajuste motivado pela

redução orçamentária. O orçamento do Campus está dividido em duas partes: a primeira parte

é de 60%, e que essa parte já foi recebida; a segunda parte de 40%, é o crédito suplementar

que depende de autorização do Congresso. Foi sinalizado na última reunião do Colégio de Diri-

gentes IFRS de 2019, que haverá uma mudança na distribuição de recursos pela Reitoria, pois

alguns  Campi estão atingindo a maioridade, incluindo o  Campus de Caxias; enquanto outros

Campi que estão em expansão, abrindo novos cursos, contratando professores e aumentando o

número de alunos; portando, enquanto os primeiros terão redução nos seus recursos, os últi-

mos terão seus recursos aumentados. 1. 1 Recursos destinados a auxílios/bolsas/capacitação,

definidos, conforme resolução do CONSUP, por porcentagens. A gestão anterior já havia reduzi-
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do os recursos para os editais de bolsas e auxílios, por causa dos novos critérios apontados pelo

Colégio de Dirigentes, mencionados anteriormente. Por isso, o Presidente Jeferson propõe ao

Conselho que tais recursos sejam mantidos. A Conselheira Rachel fala que devemos ter bastan-

te habilidade orçamentária para não ter que devolver recursos, em caso de não utilização. E su-

gestiona o remanejamento de recursos aos alunos, mesmo que para isso seja modificada a re-

solução do CONSUP, pelo motivo dos editais estarem paralisados por causa da pandemia. O

Presidente Jeferson fala da impossibilidade de remanejar recursos aos alunos bolsistas, pois

não está sendo permitida a permanência destes nas instalações do Campus. Mas que propôs

ao Colégio de Dirigentes, a possibilidade de liberar o valor de investimentos, porém a proposta

foi recusada. Por fim, o Conselho aprovou por unanimidade a proposta de manter os recursos

previstos de bolsas e auxílios.  1. 2. Recursos da Merenda (Ação 2994), O Presidente Jeferson

propõe a manutenção dos recursos, pois no momento que as atividades acadêmicas forem re-

tomadas, os recursos devem estar disponíveis. Os valores excedentes serão utilizados na aquisi-

ção de cestas básicas, tal ação está sendo planejada pela Reitoria. A Conselheira Lionara fala da

indefinição do retorno das atividades e pergunta se a parte excedente do recurso da merenda

pode ser destinados para outras ações? O Presidente Jeferson esclarece que este recurso é

para merenda e, o que não for utilizado será ser devolvido. A manutenção dos recursos da me-

renda foram aprovados por unanimidade. 1. 3. Recursos de Investimentos, O Presidente Jefer-

son fala que, como não houve redução de recursos de investimentos para as realizações de

ações em 2020, há também previsão de utilização de parte desses recursos nas obras que estão

em andamento no Campus, então propõe a manutenção dos valores. A Conselheira Rachel per-

gunta como está o andamento das obras e quais etapas já foram concluídas? O Presidente Je -

ferson fala do decreto municipal que paralisou as atividades da construção civil, e que as porta-

rias emitidas pela Reitoria, que restringe a circulação de servidores no Campus. Com isso, as

obras foram paralisadas, mas que está havendo algumas projeções para que sejam retomadas.

O Conselheiro Pedro fala que as instalações dos ares-condicionados foram retomadas, será fei-

ta uma instalação no laboratório de informática. A Conselheira Lionara pergunta sobre o anda-

mento das instalações das portas. O presidente Jeferson afirma que a empresa responsável
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está retomando as atividades, que já estão em fase de conclusão. A Conselheira Rachel fala so-

bre a importância das informações a respeito do que está acontecendo no Campus para que os

servidores possam estar cientes de todos os procedimentos. O Presidente aponta que os recur-

sos devem ser aplicados em sua totalidade para não correr o risco de ter que devolvê-los, e ain-

da ter que justificar o motivo da não utilização. O Conselheiro Pedro informa que os serviços de

limpeza continua e, que foi feito uma escala de trabalho para não expor os trabalhadores ter-

ceirizados, sendo mantido os valores integrais dos prestadores de serviço.  Na votação para

manter os recursos de todas as ações de investimentos, os Conselheiros aprovam por unanimi-

dade. 1. 4. Recursos para Capacitação de Servidores (ação 4572), o valor disponibilizado para a

capacitação dos servidores é de 96.824,00 R$. O Presidente fala que os recursos dessa ação são

exclusivos para a capacitação dos servidores, e que havendo excedente será devolvido ao go-

verno. Lembra que em 2019, foi devolvido aproximadamente 15.000,00 R$. A Conselheira Ra-

chel comenta que o motivo da devolução foi o bloqueio dos recursos por parte do governo,

sendo desbloqueado somente no final do ano. Questiona, ainda, sobre o valor exato da redu-

ção e o por quê de uma redução tão grande? O Presidente afirma não saber o motivo de uma

redução tão grande. A Conselheira Lionara pergunta se nesse valor já está incluído a bolsa de

estudos no país? O Presidente responde que está incluído bolsa de estudos, passagens, diárias

e restituições referentes a capacitação. O Conselheiro Pedro fala que sempre nos momentos de

crise o RH são atingidos. O Presidente aponta que se o Conselho entende que o valor dever ser

aumentado, que posteriormente será possível retirar tais valores de outras ações. Propõe que o

recurso disponibilizado seja mantido e, que se no decorrer do ano havendo maior demanda e

sendo os recursos insuficientes, que o Conselho pode remanejar recursos de outras ações, des-

de que faça uma justificativa para tal medida. A Conselheira Lionara pergunta qual era o valor

original para está ação? O Simão responde que o valor original era 210.000,00 R$. Houve por-

tanto uma redução de mais de 50%. A Conselheira Rachel demonstra a preocupação de que o

recurso não seja suficiente para atender aos servidores que pretendem fazer alguma capacita-

ção. O Presidente aponta que está havendo redução de custo com água e a energia elétrica, de-

vendo haver sobras de recursos. A Conselheira Rachel aponta que já tem quase dois meses de
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isolamento, e se já há uma estimativa dos valores da redução das despesas com água e energia

elétrica. O Presidente responde que na conta da água o valor previsto era de 230.000,00 R$ e

agora foi reduzido para 200.000,00 R$ e da energia elétrica o valor previsto era de 300.000,00

R$ e agora foi reduzido para 250.000,00 R$. O Conselheiro Rafael pergunta Caso haja suple-

mentação se é este conselho que aprova? A Conselheira Lionara pergunta sobre o remaneja-

mento de recursos, se estes dependem de aprovação externa. O Presidente responde que os

recursos da ação 20RL podem ser remanejados e não precisa de autorização externa para des-

tiná-los para outra ação, que a decisão de remanejo só precisa ser justificada no relatório de

gestão, no final do ano. O Conselheiro Pedro sugestiona fazer um levantamento da demanda

atual de capacitação e valores que estão empenhados. O Presidente responde que esse levan-

tamento seria o ideal, mas que devido à urgência dos ajustes não haveria tempo hábil. Na vota-

ção pela manutenção dos recursos referente a capacitação dos servidores, foi aprovado com as

seguintes manifestações: Rafael aprova; Lionara aprova e se necessário suplementos; Rachel

abstenção; Pedro aprova, mas com a resalva de empenhar outros valores se for necessário. A

Conselheira Rachel solicita que seja colocado em Ata um compromisso da verificação do motivo

na redução de 50 % em capacitação. O Conselheiro Pedro comenta que essa colocação de veri-

ficar o motivo da redução do valor de capacitação é importante. também é interessante ter os

dados para futuramente sabermos daquilo que está sendo dispendido no Campus para capaci-

tação. A Conselheira Rachel Complementa que sim, pode ser apresentado na próxima reunião

um estudo mais detalhado. Inclusão: a Conselheira Rachel solicitou na reunião do dia 02 de ju-

nho, momento de aprovação da ATA, o seguinte: “que no caso de remanejameto orçamentário

referente a esse planejamento [este] fosse submetido a apreciação desse conselho”. 1. 5. Ação

20RL, O Presidente comenta que se os recursos não forem utilizados, podem ser remanejados

para outras ações. Sobre os recursos de custeio, o Presidente propõe a manutenção de algumas

atividades essenciais. A seguir as atividades que não haveria redução de recursos: as ações re-

ferentes a Comunicação, o Contrato dos Serviços de Limpeza, materiais de comunicação, mate-

riais de limpeza, material de prevenção e segurança, merenda, serviços de apoio ao Ensino, es-

tagiários, seguros em geral, serviços de água e energia elétrica, serviços de impressão, vigilân-
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cia, iluminação pública. A Conselheira Lionara pergunta quando termina o atual contrato com a

empresa de serviços impressão e se já está em andamento alguma licitação para um novo con-

trato? O Presidente responde que o atual contrato termina no mês de maio, e que a previsão

seria estender por mais um mês, mas não será. Enquanto a Reitoria não encaminhe outro con-

trato, será utilizado as impressoras do Campus, para manter uma possível redução de custos. A

Conselheira Rachel pergunta sobre a situação das estagiárias que atendem os alunos com PCDs,

se estão recebendo? O Presidente responde que os contratos das estagiárias encerraram. Que

mais para frente terá que se pensar a questão dos estagiários. Ainda sobre as ações de custei-

os, que teve um acréscimo no material destinado a segurança e nos materiais de higiene e lim-

peza, a Reitoria está sinalizando que fornecerá álcool em gel e “dispenser”, mas isso não está

garantido. A Conselheira Rachel fala da preocupação do retorno das atividades, que deverá ter

um planejamento para este retorno, deverá ser pensado na disponibilização de materiais de

proteção para a Comunidade. Em seguida, a Conselheira questiona a redução dos recursos des-

tinados aos materiais educativos esportivos e, compreende que essa redução pode afetar o de-

senvolvimento das atividades. E por fim, sugestiona manter os recursos previstos para os mate-

riais educativos esportivo e de laboratório. Acolhendo a proposta da Conselheira Rachel, o Pre-

sidente propõe que os recursos previstos para os materiais educativos esportivo e de laborató-

rio sejam remanejados dos recursos de custeio da informática. A proposta é aprovada por una-

nimidade. A Conselheira Lionara pergunta sobre a manutenção de bens e móveis (áudio inaudí-

vel) e como houve uma significativa redução dos recursos, se isso não comprometeria os recur-

sos na manutenção das impressoras? O Presidente responde que não, pois a manutenção das

impressoras já está inclusa no contrato de prestação de serviços. Por fim, o Presidente solicita

ao Simão que faça os ajustes na planilha, conforme aprovados pelo Conselho. Comenta com a

Greice que assim que o Simão fizer as justificativas que vão preparar tudo e enviam os docu-

mentos. O Presidente Jeferson agradece a participação dos membros do Conselho e dos convi-

dados.  Nada mais havendo a constar  eu, Luciano Batista da Conceição, lavrei a presente ata,

que após aprovada será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Registro de áudio

desta reunião está arquivado no Gabinete da Direção Geral para consulta.
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Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_____________________________

Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser ____________________________________________

Lionara Fusari          _______________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ______________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________

Participantes Convocados:

Greice Lorenzzetti Andreis _________________________________________

Simão Carlos Ilíbio _______________________________________________
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