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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Quarta Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO

Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do dia onze de outubro de dois mil e dezenove, no

miniauditório do Bloco B do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande

do Sul - Campus Osório, ocorreu a QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

DE  CAMPUS, do exercício de dois mil e dezenove. A reunião foi presidida pelo Presidente do

CONCAMPO Claudino Andrighetto.  Estavam presentes os seguintes conselheiros:  Edval Moya

Lopes, Allan Alves de Souza, Rossano Agliardi Desini,  Lucas de Souza Correa, Paola Cardoso

Purin. Constatado o quórum o presidente do CONCAMPO abriu os  trabalhos. Primeira Pauta:

Apreciação do Plano de Ação 2020. O diretor Claudino informou que para melhor visualização

compilou  os  dados  do  SIG  deixando  assim  a  apresentação  de  forma  mais  clara  para  os

conselheiros, tratando  item a item a matriz orçamentária. Também fez uma pequena explicação de

como  ocorreu  a  definição  a  distribuição  orçamentária  do  IFRS  para  2020.  O  presidente  do

CONCAMPO,  convidou  o  Coordenador  de  Desenvolvimento  Institucional  do  Campus  Osório,

Eder José Morari para apresentar o plano de ação. Após a apresentação, o presidente do conselho,

começou a análise da planilha junto aos conselheiros. O principal ponto destacado pelo presidente

foi se os conselheiros entenderiam ser importante a manter como meta a contratação do sistema de

vigilância e monitoramento para 2020 onde disse que na sua opinião seria de extrema importância

para melhoria da segurança do campus. O assunto foi colocado em votação e os conselheiros por

unanimidade  optaram  por  manter  a  previsão  orçamentária  para  a  contratação  do  sistema  de

segurança. O presidente sugeriu a mudança dos 5% de capacitação para 2,5% pois essa é a intenção

de  uma  nova  resolução  prevendo  a  melhor  utilização  do  orçamento.  Foram  efetuadas  outras

alterações para a maximização do Orçamento de Custeio, a tabela final aprovada pelos conselheiros

será publicada junto  com a resolução e  o Plano de Ação no sítio  https://ifrs.edu.br/osorio/wp-

content/uploads/sites/9/2019/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-24-2019-completa.pdf.  Segunda

Pauta: Apreciação do Calendário Acadêmico 2020. O presidente do conselho solicitou que a

conselheira Paola apresenta-se o Calendário acadêmico 2020 descrevendo as atividades mês a mês,
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após  a  apresentação  do  calendário  e  uma  pequena  explanação  sobre  a  formulação  junto  a

assembleia. Ao final da apresentação foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada

mais havendo a tratar, o presidente do CONCAMPO Claudino Andrighetto agradeceu a presença

de todos e deu por encerada, às dezesseis horas e trinta minutos, a quarta reunião extraordinária do

CONCAMPO, da qual eu, Wendell Ribeiro e Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada

será assinada por mim e pelos demais presentes. 
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