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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCh f, TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
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ATADA REUNIAO DO CONSELHO DO CAMPUS PETROLINA DO
IF SERTÃO PERNAMBUCANO _ 0610212018

Ao sexto dia do mês de fevereiro, às nove horas e trinta minutos, no Gabinete da Direção-

Geral do Campus Petrolina, localizado no João de Deus, fez-se a verificação do quórum para

a 1e Reunião Extraordinária do Conselho do Campus Petrolina. Registrou-se a presença do

Presidente, Prof. Fabiano de Almeida Marinho, Reinaldo de Souza Dantas, Diretor de

Administração e Planejamento, Clésio Jonas Oliveira da Silva, Diretor de Ensino, Armando

Ferreira do Nascimento, Representante Docente, Jeferson Alves de Souza, Representante

Discente e, a Secretária deste Conselho, Cintia Carvalho Felisberto. A ordem do dia foi:

Planejamento orçamentário do campus Petrolina para o exercício 2019, relator: Reinaldo de

Souza Dantas, Diretor de Administração e Planejamento. o presidente iniciou falando da

necessidade dessa reunião para definições orçamentárias para o ano de 2019. Falou do

contingenciamento orçamentário pelo Governo Federal e as dificuldades que o campus terá

quanto à disponibilidade financeira. Às nove horãs e trinta e oito minutos, registrou-se a

presença da conselheira Anne Rose Rodrigues Barboza, coordenadora de Extensão do

campus Petrolina. o relator iniciou a pauta com apresentação das nomenclaturas, despesas

gastas em 2018, principais fontes de despesas da 20R1, restos a pagar 201g. Às 10 horas,

registrou-se a presença do servidor Luilson Vieira Martins, Representante dos Técnicos

Administrativos. Apresentou ainda comparativos orçamentários desde 2016 e por fim

aplicações para 2019. Alguns itens apresentados, foi feita a projeção de aumento e o
enquadramento. Foi solicitado que o Departamento de Administração fizesse uma

manutenção geral na parte elétrica do Campus, pois tem ocorrido uma sobrecarga na rede.

Uma das preocupações é a projeção do aumento de energia. O que não entrou no

orçamento foi: material de informática, material de laboratório. pediu a clésio para fazer o

levantamento para a necessidade dos laboratórios de química e alimentos. Às 10 horas e 45

minutos registrou-se a presença do servidor Robson de Jesus Mascarenhas, chefe do

Departamento de Ensino superior. Passou-se então ás decisões para ajuste orçamentário.

Decidiu-se então efetuar sensibilização no campus para economia de energia. para isso terá
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uma primeira reunião com o Diretor-Geral iniciando esse projeto. Assim essa primeira

planilha orçamentária para 2019 serão reajustadas: as aplicações 2019, açôes 20R1,

supressão de RS10.000,00. Na ação 20RL - eventos, supressão de RS 5.000,00; na ação das

impressoras, aluguel, R$ 15.000,00; na ação de diárias, acréscimo de RS 25.000,00;

passagens, acréscimo de RS 5.000,00. Quanto a energia elétrica a meta será de redução de

RS 64.800,00 e aporte do mesmo valor para Monitoria. A Direção-Geral, Diretorias

sistêmicas e Comunicação montar planejamento estratégico para reduzir consumo de água e

energia do Campus. Será realizada reunião com Setor de obras para elaboração de projetos

para implantação de energia sustentável. Efetuar reunião com os Professores Antônio

Marcos - Eletrotécnica e Marcos Lima - Tecnologia em Alimentos, para elaboração da ETA e

ETE - estação de tratamento de água e esgoto. O Presidente sugere, a solicitação de

orçamento extra à Reitoria para aquisição de reagentes e vidrarias para composição dos

laboratórios de alimentos e química do Campus Petrolina. Todas as metas voltadas para

economia orçamentária e preservação do meio ambiente. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a reunião às 11 horas e 46 minutos. Eu, Cintia Carvalho Felisberto, secretária do

Conselho do Campus Petrolina, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim

e os Conselheiros presentes. Petrolina,06 de fevereiro de 2019.

Fabiano de Almeida Marinho - presidente + 
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