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1

Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, por meio de

2

videoconferência pela plataforma Google Meet – considerando as medidas de afastamentos social

3

decorrentes das atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a PRIMEIRA REUNIÃO

4

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte. A reunião foi

5

presidida pela Presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes

6

conselheiros: Augusto Tolazzi, Marcelo Vianna, Eduardo Santos Avila, Lisandro Bitencourt Machado,

7

Terrimar Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Leonardo Pospichil Lima Neto,

8

Tainara Lima da Silva. Também estavam presentes o Diretor de Administração e Planejamento, Éder

9

José Morari e o Coordenador de Desenvolvimento Institucional, Wendell Ribeiro e Silva. Constatado

10

o quórum, a presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Pauta única: Apreciação do Plano de

11

Ação 2021. A Diretora-Geral iniciou apresentando graficamente a série histórica de orçamento do

12

Campus, desde o ano de 2012 até 2019, observando que o orçamento do Campus se manteve acima

13

de R$ 1.700.000,00, porém, para o 2021, o orçamento do Campus ficou em R$ 1.188.902,40.

14

Ressaltou que, embora nos últimos anos tenham acontecido contingenciamento orçamentários,

15

não havia ocorrido até então cortes efetivos do montante destinado orçamentário. Em seguida,

16

Flávia passou a palavra do Coordenador de Desenvolvimento Institucional, Wendell Ribeiro e Silva,

17

o qual explicou o processo de construção do Plano de Ação, tanto no âmbito do IFRS, quanto no

18

âmbito do Campus Osório. Durante a fala também foram apresentados os pontos sensíveis,

19

considerando as atividades de ensino, tais como: estagiários e tradutores-intérpretes de Libras. A

20

Diretora-Geral acrescentou que a proposta de Plano de Ação 2021 em tela, apresentada para

21

apreciação do Conselho de Campus, abarca a redução de um posto de trabalho do serviço de

22

copeiragem, embora haja um risco de a empresa responsável não aceitar a situação e prefira romper

23

o contrato. Após o debate entre os conselheiros a respeito das necessidades dos Campus e a

24

disponibilidade orçamentária, ficou decidido pela inclusão de item relacionado aos insumos

25

necessários para os laboratórios de ciências e para o WindMaker. Ademais, em anexo a esta ata

26

segue o Plano de Ação 2021 aprovado por este conselho. Nada mais havendo a tratar, a presidente
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27

do CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às onze horas

28

e vinte minutos, a primeira reunião extraordinária do CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei

29

a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

