
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO 1 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 2 

PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE. Ao primeiro dia do mês de abril do ano 3 

de dois mil e catorze, realizou-se na sala n.º 916, da Área de Edificações, do Campus São 4 

Paulo, às treze horas, sob a presidência do Reitor, Professor Eduardo Antonio Modena, e com 5 

a presença dos conselheiros Antônio Augusto Teixeira Pinto de Moraes, Arnaldo Augusto 6 

Ciquielo Borges, Caio Ítalo Marcieri Pimpinato, Daniel Correa Lobato, Daniel Garcia Flores, 7 

Débora Eloiza Simeão, Denilza da Silva Frade, Eduardo Marmo Moreira, Everaldo Nassar 8 

Moreira, Felipe Alexander Julio, Francisco Antônio de Almeida, Francisco Rosta Filho, Iara 9 

Pedro, Joel Dias Saade, José Rodrigues Mao Júnior, Luciano Luís Ribeiro da Silva, Luís 10 

Cláudio de Matos Lima Júnior, Maurício Costa Carreira, Paulo José Evaristo da Silva, Paulo 11 

Osni Silvério, Ricardo Donizete Pereira de Souza, Thais Surian e Wania Tedeschi e da 12 

secretária Rita de Cássia Fernandes Cristóvão. Ausências Justificadas: Lacyr João Sverzut, 13 

João Baptista S. Cascaldi, José Maria Ferraz Júnior, Pedro Augusto Pinheiro Fantinatti e 14 

Robson Nunes da Silva. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quorum regimental, 15 

o presidente deu por abertos os trabalhos, inicialmente agradecendo a presença de todos. 16 

Colocada em votação, a ata da segunda reunião ordinária de 11 de março foi aprovada por 17 

unanimidade. II - ORDEM DO DIA: 1. Declaração de vacância. Foram declaradas as 18 

vacâncias dos cargos dos servidores Graziela Bachião Martins Colombari Pereira de Paula, 19 

representante titular dos docentes, e Cezar Luiz de Souza, representante titular dos servidores 20 

técnico-administrativos. 2. Relatório de Gestão 2013 – Aprovação de seu encaminhamento 21 

ao Tribunal de Contas da União. O presidente solicitou que a Auditora Chefe do IFSP, 22 

Vanilda Pais de Lima, expusesse aos conselheiros seu parecer relativo ao Relatório de Gestão 23 

2013. Não houve objeções. A Auditora Chefe apresentou seu o parecer e, por fim, disse que o 24 

relatório estava em condições de ser submetido ao Conselho Superior e encaminhado ao 25 

Tribunal de Contas da União. O presidente agradeceu à Auditora pela análise feita e também à 26 

Comissão que elaborou o relatório. Procedeu-se à votação referente à aprovação do Relatório 27 

de Gestão-2013 pelo colegiado. Houve 18 votos favoráveis e 2 abstenções. 3. Estatuinte – 28 

Relatores: Francisco Antônio de Almeida e Paulo José Evaristo da Silva. Os relatores 29 

deram prosseguimento à relatoria iniciada na reunião de 11 de março. Esclareceram que 30 

receberam apenas uma contribuição para a construção da minuta da matéria. Passou-se a 31 

discutir as etapas da Estatuinte e o estabelecimento de quais documentos fariam parte de cada 32 

uma delas. Etapa 1. Após discussão, o Conselho decidiu por unanimidade que o documento a 33 

ser discutido nessa etapa será o Estatuto do IFSP. Etapa 2. Houve as seguintes propostas: 34 

Proposta 1: Regimento Geral. Proposta 2: Regimento Geral, Organização Didática e Regime 35 

Disciplinar Discente. Proposta 3: Regimento Geral, Regulamento do Conselho Superior e 36 

Regulamento do Colégio de Dirigentes. Proposta 4: Organização Didática e Regime 37 

Disciplinar Discente. Proposta 5: Regimento Geral e Organização Didática. Posteriormente, 38 

as propostas 1 e 2 foram retiradas. Procedeu-se à votação, e a Proposta 3 obteve 5 votos 39 

favoráveis, a Proposta 4 obteve 10 votos favoráveis, e a Proposta 5, 5 votos favoráveis. Etapa 40 

3. Houve a seguinte proposta: Regimento Geral, Regulamento do Conselho Superior e 41 

Regulamento do Colégio de Dirigentes. A proposta foi aprovada por unanimidade. Os 42 

conselheiros decidiram pela criação de uma quarta etapa de discussões no processo da 43 

Estatuinte. Etapa 4. Houve a seguinte proposta: Regimento de campus e Regulamento do 44 

Conselho de campus. Colocada em votação, a proposta obteve 19 votos favoráveis, havendo 1 45 

abstenção. Passou-se à discussão referente às Comissões da Estatuinte. Foram apresentadas as 46 

propostas dos relatores de criação de Comissão Locais, cada qual composta por três 47 

representantes de cada segmento: discente, docente e técnico-administrativo. Houve discussão 48 

e foram apresentadas mais duas propostas: Proposta 2: dois representantes de cada segmento e 49 

máximo de 3 suplentes por segmento. Proposta 3: incluir, na Proposta 2, uma vaga para 50 

representação dos egressos discentes. Os relatores retiraram a proposta apresentada no 51 

parecer. Colocadas em votação, a Proposta 2 obteve 18 votos favoráveis, e a Proposta 3, 1 52 
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voto favorável. Passou-se à discussão referente à Comissão Central. A proposta dos relatores 53 

foi que esta fosse escolhida entre os membros das diversas Comissões Locais, com a mesma 54 

representatividade destas últimas. A proposta foi acolhida por aclamação. Os relatores 55 

apresentaram a proposta de se fazer um congresso, que seria o momento das votações das 56 

propostas coletadas e organizadas pelas comissões. A partir dessas votações, seriam 57 

elaboradas as minutas dos documentos em discussão, que seriam posteriormente enviadas ao 58 

Conselho Superior para deliberação. Os relatores apresentaram a proposta de haver delegados, 59 

eleitos pelos pares, um por segmento, que representariam as comissões locais e votariam nos 60 

momentos oportunos da construção da Estatuinte. Foram apresentadas as seguintes propostas 61 

com relação ao número e à representatividade dos delegados: Proposta 1: Um servidor 62 

técnico-administrativo, um docente e um discente; Proposta 2: um servidor técnico-63 

administrativo, um docente, um discente em curso, um discente egresso e um representante da 64 

sociedade civil. Proposta 3: Não haver congresso ou delegados, realizar votação direta das 65 

propostas em um site seguro, podendo cada votante acessar o sistema e votar nas propostas. 66 

Colocadas em votação, a Proposta 1 obteve 15 votos favoráveis, e a Proposta 2, 1 voto 67 

favorável. Houve uma abstenção. Os relatores, face às aprovações, comprometeram-se em 68 

enviar uma minuta, baseada no modelo votado na presente reunião, à secretaria dos 69 

colegiados, que fará o encaminhamento aos conselheiros. 4. Processo 23305.001448.2013 – 70 

Recurso referente a Processo Eleitoral 2013, do Campus São Paulo. Interessado: 71 

Luciano Luís Ribeiro da Silva. Relatora: Wania Tedeschi. O presidente disse aos 72 

membros que foi alertado para o fato de no Regulamento do Conselho Superior haver uma 73 

ressalva a respeito das transmissões ao vivo das reuniões, e que caberia ao Conselho decidir 74 

se a apreciação da presente matéria se enquadraria neste caso, prevista no Artigo 9º, §2.°, que 75 

segue: §2.°As reuniões ordinárias ou extraordinárias serão públicas e abertas, transmitidas on-76 

line por qualquer meio eletrônico e/ou televisivo disponível em voga para garantia de sua 77 

publicitação e posterior consulta aos autos e atas, ressalvados os casos e hipóteses em que a 78 

própria Constituição confere o caráter sigiloso, ou por determinação do conselho superior. A 79 

discussão foi aberta ao conselho. O conselheiro Luciano Luís Ribeiro da Silva disse que, na 80 

qualidade de interessado/denunciante, sairia da condição de conselheiro votante e solicitou 81 

que fosse verificado se haveria quórum para as futuras votações. Solicitou, ainda, verificar se 82 

haveria outros membros do conselho também interessados nesse processo. Verificou-se que 83 

haveria quórum, com a exclusão dos votos dos conselheiros Luís Cláudio de Matos Lima 84 

Júnior, atual Diretor-Geral do Campus São Paulo, e Luciano Luís Ribeiro da Silva, 85 

interessado. O presidente colocou em votação a interrupção ou não da transmissão ao vivo da 86 

reunião. Houve 10 votos favoráveis à interrupção da transmissão, 5 votos favoráveis a dar 87 

prosseguimento da transmissão ao vivo da reunião e 4 abstenções. O conselheiro Antônio 88 

Augusto Teixeira Pinto de Moraes solicitou que constasse em ata que era favorável à 89 

continuidade da transmissão, por entender que a matéria é do interesse da comunidade, e não 90 

se tratar de processo disciplinar. O conselheiro Arnaldo Augusto Ciquielo Borges declarou ser 91 

favorável ao prosseguimento da transmissão ao vivo. A conselheira Iara Pedro solicitou que 92 

constasse em ata seu voto pela interrupção da transmissão por entender que há envolvimento 93 

de terceiros na matéria em questão, que poderão solicitar direito de resposta, podendo 94 

comprometer o andamento dos trabalhos do Conselho. A conselheira Denilza Frade apontou 95 

para o fato do próprio interessado não ter objeções com relação à continuidade da 96 

transmissão. O presidente, tendo em vista o resultado da votação dos conselheiros, solicitou 97 

que a transmissão fosse interrompida. A relatora Wania Tedeschi apresentou sua relatoria aos 98 

membros do Conselho, com o histórico da solicitação e suas considerações. Deu parecer 99 

desfavorável ao prosseguimento da análise do mérito do presente recurso, posto que o 100 

considerou intempestivo. Conforme previsto no Artigo 11 do Regulamento do Conselho 101 

Superior, foi concedida a palavra ao interessado Luciano Luís Ribeiro da Silva para exercer 102 

seu direito de defesa antes da apreciação do assunto pelos membros do Conselho. Solicitou-se 103 

que a servidora Sheyla Gorayeb Silva, então presidente da Comissão Eleitoral Central, 104 
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prestasse esclarecimentos aos membros do Conselho. A servidora respondeu às perguntas 105 

formuladas pelos conselheiros. O presidente colocou em votação a presente matéria. Houve 8 106 

votos favoráveis ao voto da relatora, ou seja, ao indeferimento, e 8 abstenções. O conselheiro 107 

Antônio Augusto Teixeira Pinto de Moraes, que se absteve, declarou que o Conselho Superior 108 

é soberano para solicitar abertura de sindicância para esclarecimentos a respeito do processo 109 

eleitoral em questão. Dado o avançado da hora, a reunião foi encerrada. Pauta da próxima 110 

reunião: Foi solicitada a realização de reunião extraordinária no dia 15 de abril para 111 

apreciação do Plano Desenvolvimento Institucional (PDI) e das eleições para Diretores-Gerais 112 

dos Campi Caraguatatuba e Campos do Jordão. III – COMUNICADOS: Não houve. O 113 

presidente deu por encerrados os trabalhos e, para tudo constar, eu, Rita de Cássia Fernandes 114 

Cristóvão, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim, pelo 115 

presidente e pelos conselheiros presentes.  116 

 117 

Rita de Cássia Fernandes Cristóvão                      ____________________________________ 118 

Eduardo Antonio Modena                                        __________________________________ 119 

Antônio Augusto Teixeira Pinto de Moraes            __________________________________ 120 

Arnaldo Augusto Ciquielo Borges                          ___________________________________ 121 

Caio Ítalo Marcieri Pimpinato                               ____________________________________ 122 

Daniel Correa Lobato                                             ___________________________________ 123 

Daniel Garcia Flores           ____________________________________ 124 

Débora Eloiza Simeão         _____________________________________ 125 

Denilza da Silva Frade                                         ____________________________________ 126 

Eduardo Marmo Moreira                                     ____________________________________ 127 

Everaldo Nassar Moreira          ____________________________________ 128 

Felipe Alexander Julio                                         ____________________________________ 129 

Francisco Antônio de Almeida                            ____________________________________ 130 

Francisco Rosta Filho                                          _____________________________________ 131 

Iara Pedro                                                               ___________________________________ 132 

Joel Dias Saade                                           ____________________________________ 133 

José Rodrigues Mao Júnior         _____________________________________ 134 

Luciano Luís Ribeiro da Silva                             ____________________________________ 135 

Luís Cláudio de Matos Lima Júnior                     ____________________________________ 136 

Maurício Costa Carreira          ____________________________________ 137 

Paulo José Evaristo da Silva                                  ___________________________________ 138 

Paulo Osni Silvério                                  ___________________________________ 139 

Ricardo Donizete Pereira de Souza          ____________________________________ 140 

Thais Surian                                                         ____________________________________ 141 

Wania Tedeschi            ____________________________________ 142 


