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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Rua Ciomara Amaral de Paula, 167  Bairro Medicina–37550-000 - Pouso Alegre/MG

Fone: (35) 3449-6186/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Ata da 48ª Reunião (Reunião Extraordinária) do Colégio
dos Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais,  realizada em 06 de
março de 2015.

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e cinquenta minutos, na
sala  de  reuniões  da  Reitoria  e  simultaneamente,  por  videoconferência,  nos  Câmpus:  Machado,
Muzambinho, Poços de Caldas e Passos, sob a Presidência do Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli,
realizou-se  a  quadragésima  oitava  Reunião  do Colégio  dos  Dirigentes,  a  quinta  da  nova gestão,
estando presentes: Miguel Angel Isaac Toledo del Pino; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; João
Paulo de Toledo Gomes; João Olímpio de Araújo Neto; Josué Lopes; Marcelo Bottazzini; Francisco
Vitor  de Paula;  Carlos Alberto Machado Carvalho;  Cléber  Ávila  Barbosa;  José Luiz de Andrade
Rezende Pereira; José Mauro Costa Monteiro; Sérgio Pedini; Substituindo o Professor Luiz Carlos
Machado Rodrigues o servidor, Carlos Guida Anderson. Participaram também os DAPs (Diretores do
Departamento de Administração e Planejamento) dos câmpus. Marcelo Bregagnoli agradeceu a todos
pelo atendimento a reunião extraordinária. Marcelo Bregagnoli fez a apresentação do Professor João
Olímpio,  que  passa  integrar  o  Colégio  de  Dirigentes,  como  Diretor  Pró-tempore  do  Câmpus
Avançado de Carmo de Minas. Justificou que a reunião aconteceu, tendo em vista as notícias que
vieram no dia anterior de Brasília. Falou ainda que é de conhecimento de todos a atual situação,
sobretudo  a  questão  da  aprovação  da  LOA (Lei  Orçamentária  Anual).  A aprovação  ficou  para
próxima terça-feira (10/03/2015),  três horas da tarde. Marcelo Bregagnoli  lembrou que na última
reunião do Colégio de Dirigentes, Sérgio Pedini falou da importância em acionar a base legislativa
para agilizar a aprovação da LOA juntamente com os deputados para que se tenha um norte nas
ações. Marcelo Bregagnoli falou que existe uma dependência da aprovação da LOA.  No começo da
semana (02/03/2015) havia uma preocupação sobre o que seria liberado de Financeiro. Na quinta
feira, depois de uma negociação intensa com a SETEC, conseguiu-se um resultado positivo, que foi a
liberação de sessenta por cento do financeiro. Em um primeiro momento, o atendimento inicial seria
(na ordem de sequência): Assistência Estudantil, Terceirizados e Obras. Na Terça-feira foi liberado
um  milhão  de  reais  de  financiamento.  Com  esse  valor:  Quatrocentos  e  trinta  e  um  mil  foram
direcionados  para  Assistência  Estudantil,  sobrando  um saldo  de  quinhentos  e  sessenta.  Marcelo
Bregagnoli falou ainda que, em uma conversa com o Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica (Oiti José de Paula), foi colocado que o valor não atenderia a
real necessidade do momento. Ficaram de fora os Terceirizados e Obras. No dia de ontem foram
feitas várias tentativas de negociação o dia todo e hoje pela manhã, se teve a notícia da liberação de
mais um milhão quinhentos e oitenta mil reais de Financeiro. Marcelo Bregagnoli passou a palavra
para o Professor José Mauro que falou como ficou a distribuição dos valores. José Mauro disse que
ficou  muito  preocupado  quando  chegou  a  notícia  de  que  seria  liberado  apenas  um milhão  para
distribuir.  Desse um milhão,  foram reservados quatrocentos  e trinta  e  um mil  para a  Assistência
Estudantil,  os  quinhentos  e  cinquenta  e  nove  mil  reais  aproximadamente  foram  repassados  da
seguinte forma: Câmpus Poços de Caldas recebeu onze mil  setecentos e cinquenta e cinco reais;
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Passos não recebeu , porque não tinha liquidado; Pouso Alegre recebeu trinta e cinco mil novecentos
e noventa e três reais. A Reitoria e o Circuito das Águas receberam quarenta e nove mil novecentos e
oitenta e oito reais; Muzambinho recebeu cento e onze mil reais; Machado recebeu cento e setenta e
cinco mil reais; Inconfidentes recebeu cento e quarenta e cinco mil reais. José Mauro falou ainda que
estava presente quando o Marcelo Bregagnoli ligou para o Oiti em Brasília e que a primeira resposta
foi um “não categórico, dinheiro agora só no final do mês”. Quando ele deu a notícia para o Professor
Miguel  em Inconfidentes,  foi  um caos  total.  Foi  marcada  então  essa  reunião  extraordinária  para
explicar o que estava acontecendo. O valor liberado dava para pagar apenas aproximadamente 30 por
cento dos terceirizados. José Mauro disse que o Professor Marcelo continuou insistindo e “brigando”
e  ontem  chegou  a  notícia  que  viria  recurso.  O  valor  liberado,  aproximadamente  um  milhão
quinhentos e oitenta e um mil reais. Com isso foi possível fechar todos os terceirizados que estavam
liquidados. Houve um saldo de aproximadamente quatrocentos mil reais, que foram distribuídos da
seguinte forma: Poços de Caldas recebeu  vinte nove mil setecentos e sete na fonte cem; Passos
recebeu três mil reais na fonte cento e doze; Pouso Alegre recebeu trinta e cinco mil reais; Reitoria e
Circuito  das  Águas  com trinta  mil  reais;  Inconfidentes  cento  e  quatro  mil  reais;  Machado  com
noventa e dois mil reais e Muzambinho ficou com cento e dezesseis mil reais (todos recursos da fonte
cento  e  doze).  José  Mauro  se  colocou  a  disposição  para  esclarecer  qualquer  dúvida.  Professor
Marcelo Bregagnoli apresentou o valor total para atender os terceirizados: Poços de Caldas trinta e
três mil e cinquenta e oito, Passos ficou sem, Pouso Alegre ficou com cento e um mil trezentos e
quarenta e oito reais; Reitoria e Circuito das águas com cento e quarenta mil reais; Inconfidentes
ficou com quatrocentos e nove mil quinhentos e oitenta e seis reais; Machado com quatrocentos e
noventa  e  três  mil  setecentos  e  um reais  e  Muzambinho trezentos  e  noventa  e  oito  mil  cento  e
quarenta reais. Marcelo Bregagnoli disse que ficou para trás, um milhão de Financeiro referente a
obras e um milhão e trinta e quatro mil da Fonte Detalhada, que são os Termos de Cooperação ainda
sem previsão de liberação. O motivo principal da reunião, independente do que está acontecendo, é  o
contingenciamento. Já é de conhecimento do CONIF e do FORPLAN que um dos indicadores para a
liberação orçamentária 2016 será o exercício que cada Instituto fez para reduzir custeio, sobretudo
relacionando a terceirização. Marcelo Bregagnoli apresentou ainda o que se tem feito para reduzir
custeio. Falou que os Cursos de Capacitação da Reitoria estão suspensos no momento. As reuniões
presenciais  somente  as  essenciais.  As  viagens,  somente  as  pré  marcadas,  inclusive  existe  um
movimento em Brasília para cancelar as convocações. O auxílio Moradia do pessoal da Reitoria foi
cortado pela metade para poder atender as necessidades. Marina perguntou se o valor é somente para
o que está liquidado. Marcelo Bregagnoli respondeu que inclusive o José Mauro está com a planilha
do que está liquidado até a data atual. O liquidado até a data de seis de março vai ser motivo de
“briga” junto a base parlamentar para a liberação do Financeiro. A liberação de 50 a 60 por cento para
os Institutos foi em cima do liquidado. José Mauro comunicou que todos irão receber uma planilha
para ser preenchida com o que está liquidado para ser enviado até segunda feira para Brasília. Carlos
Henrique Reinato no Câmpus Machado,  com relação a terceirizados reduziu 25 por cento.  Marcelo
Bregagnoli falou que na próxima reunião do Colégio de Dirigentes no dia 13 de março, pode-se
chegar a uma deliberação, tendo assim uma semana para discutir.  Finalizada a pauta e não havendo
mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às
quinze horas e treze minutos. Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de Lima, secretária, lavrei
a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, seis de março  de dois mil
e quinze.

Marcelo Bregagnoli _______________________________
Carlos Alberto Machado Carvalho _______________________________
Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________
Cléber Ávila Barbosa _______________________________
Francisco Vitor de Paula _______________________________
João Paulo de Toledo Gomes _______________________________
João Olympio de Araújo Neto _______________________________
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José Luiz de Andrade Rezende Pereira _______________________________
José Mauro Costa Monteiro _______________________________
Josué Lopes _______________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues _______________________________
Marcelo Bottazzini _______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________
Sérgio Pedini _______________________________
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