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1 Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos,
2 no auditório do câmpus, reuniram-se a Diretora Geral - DRG, profa. Tânia Cristina Lemes
3 Soares Focesi, sob sua presidência, e os membros do Conselho de Câmpus - CONCAM,
4 segmento docente: Johanatan Wagner Rodriguez; e Roberto Costa Moraes, segmento
5 administrativo: Márcio Augusto Andrade de Pinho; Mateus Santos Santana; e Lislei Aparecido
6 da Silva, e segmento discente: Izabela Duarte; João Pereira Neto; Rafael Honório Morais de
7 Oliveira; e Luís César Ribeiro Júnior. A presidente cumprimentou todos e declarou aberta a
8 sessão pela ordem do dia: Planilha Orçamentária, continuação. Retomou a discussão da reunião
9 anterior, exibiu a planilha na tela, abriu para discussão e análise. Correu item a item novamente

10 até acertarem os valores dentro do limite do orçamento. O Conselho relembrou que o corte afeta
11 todo o câmpus e este deve estar ciente da nova realidade, das restrições, devendo cooperar e
12 colaborar para a melhor execução possível proposta. Conforme solicitado, constar as seguintes
13 votações dos itens: linha 13, Rafael absteve-se; da 18 a 32, baixado para V5 (um quinto) do valor
14 original, Rafael contra, Lislei, Luís César e João abstiveram-se, Johanatan, Márcio, Roberto e
15 Izabela a favor; 34 Roberto contra; 40, 41 e 43, baixado também para Vs (um quinto). Márcio,
16 Roberto, Johanatan e Rafael a favor, demais abstiveram-se; 57 Johanatan, Lislei e Izabela
17 abstiveram-se; 60 Roberto, Márcio, Johanatan e Lislei para cortar, Izabela absteve-se. Neste
18 momento entrou o conselheiro Mateus. Continuou, 62 Lislei, Izabela, Rafael e João contra, para
19 reduzir. Márcio, Roberto e Johanatan a favor, Mateus e Luís César abstiveram-se, Não atingiu-se
20 o orçamento nesta primeira tentativa, assim, partiu-se para a segunda rodada, o Conselho pediu
21 novamente uma revisão no contrato continuado de jardinagem, se caso possível o prestador de
22 serviço assim fizesse periodicamente 2 (duas) ou 4 (quatro) vezes por mês ou conforme
23 necessidade, e continuou: 57 verba apenas para projeto, Rafael contra; o Conselho decidiu
24 ordenar por prioridade, de acordo com verba disponível, o elevador em 1° lugar e acervo em 2°,
25 João contra. A presidente pediu a cooperação do CONCAM para o Núcleo de Atendimento às
26 Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE. Continuou; 44 a 55 Izabela,
27 Mateus e Rafael contra. Após atingido o valor aceitável, a DRG e o CONCAM revisaram a
28 planilha. O Conselho ainda levantou a questão dos ares-condicionados, inclusivamente o
29 auditório, esclarecido pela presidente que o uso é exclusivo para os laboratórios de informática e
30 CTI, com a possibilidade de também os desligar, e ademais não está permitido. No caso do
31 auditório em situações especiais de certas atividades ou com mais de 50 pessoas, solicitar à
32 DRG, aprovado por unanimidade. Por último, estabeleceram como 3° lugar em prioridade a
33 reposição dos valores as bolsas. As deliberações estão constantes na planilha detalhada em
34 anexo. Finalmente, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da
35 qual, para constar, eu, Wilson Roberto Carraturi Pereira, relator, lavrei a presente ata que, se
36 aprovada, será assinada pela Presidente e pelos membros do Conselho em lista de presença
37 anexa. Caraguatatuba, 8 de novembro de 2018.

Tânia Cristina Lemes Soares Focesi
Diretora Geral
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