
 

 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ, CAMPUS 

ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

VINTE. 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e 

dezessete minutos, no Auditório do CEFET/RJ Campus Angra dos Reis, situado 

na Rua do Areal, número quinhentos e vinte e dois, Parque Mambucaba, Angra 

dos Reis, Rio de Janeiro, reuniram-se sob a presidência do Prof. Tiago Siman 

Machado, os conselheiros conforme lista de presença. O presidente do conselho 

iniciou a reunião dando boas-vindas a todos. Em seguida, a conselheira Camila 

pediu para que a secretaria do Conpus acrescentasse os e-mails das 

coordenações nas convocações das reuniões do conselho. Tiago colocou para 

aprovação as atas da terceira sessão extraordinária de dois mil e dezenove e a 

sexta e sétima ordinárias deste mesmo ano, que foram aprovadas sem objeções.  

Dando prosseguimento, Tiago apresentou o item dois da pauta, Calendário do 

Conpus para o ano de dois mil e vinte, e explicou que apesar da unidade ter 

autonomia para criar seu próprio calendário, adquiriu-se o costume de seguir o 

calendário do CEPE e falou que este ainda não foi divulgado. O conselheiro 

Henrique sugeriu determinar algumas datas e a conselheira Daniella sugeriu 

marcar somente a próxima reunião para daqui a quarenta dias, contados de hoje, 

e aguardar o calendário do CEPE. Os conselheiros aprovaram a sugestão da 

conselheira Daniella. Continuando a reunião, Tiago apresentou o item três da 

pauta, Prestação de Contas do ano de dois mil e dezenove e explicou que a aba 

combustível não está com valor determinado porque este valor está agregado à 

planilha do Campus Maracanã e assim que possível apresentará o valor a este 

conselho. O conselheiro Jesus perguntou sobre a compra de tabletes e 

questionou sobre o valor da aquisição. A conselheira Cristiane explicou que esta 

compra havia sido uma solicitação da SINFO e que esta compra se deu por 

adesão num empenho único para todas as unidades, sendo que do total de 

tabletes relacionados na planilha, somete três são do Campus Angra. O 

conselheiro Everton falou que esta observação deveria ter sido colocada na 

planilha ao que Tiago disse que será preciso fazer a retificação dos valores na 

planilha. O conselheiro Jesus comentou que o orçamento do ano passado havia 

sido menor. Tiago explicou que é comum acontecer liberação de verba em 

meados do ano e por isso o orçamento se apresenta menor no início do ano. 

Continuou explicando que no segundo semestre de dois mil e dezenove, a 

instituição recebeu através de emenda parlamentar, uma verba de cinco milhões 

de reais a serem divididos entre as unidades o que veio a aumentar o orçamento 

da unidade Angra, que a Sede decidiu usar a ata de equipamentos de Angra 



para que a verba não tivesse que ser devolvida. A conselheira Cristiane 

acrescentou que essa situação por vezes gera correria e que para este ano o 

foco para uso do orçamento será Material de Laboratório e alerta para a 

necessidade de revisão das demandas para que no momento de execução do 

processo tudo esteja organizado. O conselheiro Everton comentou sobre a falta 

de experiência nessas demandas de compras e especificações mas que tudo 

tem servido de experiência para os próprios processos. O conselheiro Rodrigo 

falou sobre a dificuldade de entendimento da planilha de prestação de contas  e 

sugeriu uma apresentação mais didática para os conselheiros ao que Tiago falou 

que a SEACO está à disposição para sanar as dúvidas dos servidores. O 

conselheiro Marcelo sustentou a mesma dúvida. Rodrigo continuou perguntando 

sobre a possibilidade de maior participação do conselho no uso do orçamento e 

comentou que em outros órgãos existe o conselho fiscal e sugeriu a formação 

deste na unidade de Angra para que haja maior explanação da planilha de 

prestação de contas. Tiago explicou que a gestão é a responsável por isto não 

havendo necessidade de criação daquele conselho. O conselheiro Everton disse 

que tanto na prestação de contas quanto no orçamento é necessário 

planejamento e disse que o conselho poderia ter maior participação. Tiago falou 

que nenhuma decisão seria tomada nesse momento e explicou que o item 

“execução do orçamento” não era pauta desta sessão e sugere a formação de 

um grupo que apresentaria regras para a execução orçamentária. A conselheira 

Priscila falou sobre o orçamento participativo proposto no PDI e sugere que haja 

maior participação do conselho na escolha das prioridades. A conselheira 

Cristiane falou que com relação à maior clareza na planilha de prestação de 

contas é possível a criação de uma nova coluna explicando o porquê das 

aquisições. Everton falou que no Planejamento Anual de Contratações do ano 

de dois mil e vinte o que deveria ser justificado é o que por ventura fosse 

acrescentado e reforça a participação do conselho nessa tarefa. Cristiane 

acrescentou que haverá cortes de itens na listagem do PAC ao que Everton 

solicitou maiores informações sobre o PAC ao conselho. Tiago apresentou então 

as deliberações sobre o item Prestação de Contas que seria fazer uma sessão 

ordinária para o grupo apresentar as regras de execução orçamentária e depois 

fazer uma sessão extraordinária para o orçamento propriamente dito. Tiago 

perguntou quais conselheiros se apresentariam para formação do grupo, ao que 

Henrique e Rodrigo se apresentaram. Tiago deu prosseguimento apresentando 

o item quatro da pauta, Eleições do Conpus, e explicou que o grupo de trabalho 

responsável pela elaboração do novo regimento não apresentou a conclusão do 

mesmo. Tiago apresentou as cinco vagas a serem preenchidas e falou que o 

conselheiro Renan não havia apresentado carta pedindo seu desligamento do 

conselho. Daniella explicou que havia encaminhado em novembro de 2019, as 

contribuições para o grupo de trabalho responsável pela elaboração do 

regimento para eleições do Conpus, formado pela própria e pelos conselheiros 

José Rafael e Bruno, mas que não teve retorno. Tiago falou que fará uma 

convocação para os membros deste grupo para finalizar o regimento. O 

conselheiro Marcelo perguntou sobre a situação da conselheira Raquel e Tiago 

explicou que ela se encontra em período de férias até o dia vinte e quatro de 

janeiro. Marcelo perguntou em que condições ela poderia pedir o desligamento 



do conselho ao que Tiago explicou que poderia ser por e-mail. Marcelo falou que 

entrará em contato com a conselheira. O conselheiro Jesus perguntou como se 

dará o preenchimento das vagas, se irá esperar o retorno da comissão do 

regimento ou se irá preencher imediatamente. Tiago propôs formar uma 

comissão Daniella, Henrique e André Victor para rodar as eleições conforme o 

regimento antigo e que esta teria o prazo de quarenta dias para apresentar o 

resultado. Daniella não concordou e explicou que o feriado de carnaval iria partir 

o processo. Fica deliberado que o processo irá rodar depois do carnaval e que a 

posse dos novos conselheiros será na terceira sessão ordinária, ainda com data 

a ser definida. Em seguida, Tiago apresentou o quinto item da pauta, Assuntos 

Gerais, informou que houve um grande avança do campus no último semestre, 

com a reestruturação de vários espaços e aquisição expressiva de 

equipamentos de laboratório e fez um agradecimento aos vários setores da 

unidade que estiveram envolvidos no processo de compras por ocasião da verba 

advinda da emenda parlamentar, em especial à SEACO pela agilidade; ao 

Gabinete pela ajuda dada na demanda reestruturação de salas e laboratórios; 

às coordenações; à Daniella pelo empenho no remanejamento dos mobiliários e 

equipamentos das salas e laboratórios e à gerência administrativa. Tiago falou 

também que o foco para  o orçamento para 2020 será bens consumíveis e falou 

também do projeto de obra de segundo andar para o bloco A, que já está iniciado 

e que prevê um teste de carga dos blocos C, D e E. Cristiane falou sobre a ideia 

da confraternização dita anteriormente e colocou que a gerência administrativa 

não teria condições de assumir a demanda. Coloca ainda a importância da 

participação da SAPED nas reuniões sobre uso dos laboratórios. Cristiane 

continuou falando sobre a possibilidade de um pregão próprio para transporte 

rodoviário e propôs uma reunião com as demandas já previstas para a 

organização do edital. O conselheiro Everton informou que o curso de 

engenharia metalúrgica irá receber o MEC ainda no primeiro semestre para a 

avaliação. Priscila agradeceu ao conselho a aceitação da demanda de 

substituição da direção em período de férias do diretor e comentou sobre a 

otimização do funcionamento da escola. Nada mais tendo a tratar Tiago encerrou 

a sessão às quatorze horas e vinte e quatro minutos. Foi lavrada a presente ata, 

que vai assinada por mim, Andréa Heidenreich Bernardes, SIAPE 1852314, e 

pelo presidente do Conselho Tiago Siman Machado, SIAPE 1913670.  
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