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INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL 

CAMPUS MURICI 

CONSELHO DE CAMPUS - CONCAMP 
 

 
Regulada pela Resolução Nº 05/CS, de 25 de 

março de 2019, que aprova a 

regulamentação das normas para eleição de 

membros do CONCAMP nos campi do 

Instituto Federal de Alagoas. 

 

ATA 

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro, às 09:20 da manhã, na sala de 
reunião do campus Murici, foi realizada a reunião do Concamp. Estiveram 
presentes os membros titulares e suplentes constantes na frequência 
anexa. O presidente do Concamp, Rodrigo Oliveira, fez a chamada e 
confirmou que havia coro para a realização da reunião. Pautou os pontos 
da reunião e perguntou se havia alguma divergência quanto à Ata enviada 
anteriormente por e-mail. Não houve discordância e ele foi aprovada por 
unanimidade. O calendário 2020.1 foi discutido e todos os caminhos da 
construção do mesmo foram apresentados. Lembrou que nossas 
próximas reuniões seguiam este calendário como referência. Feitas as 
apresentações, o professor Paulo Boa Sorte sugeriu a alteração do dia 08 
de abril, dia marcado como reunião do Concamp, para outra data devido 
ao feriadão da Semana Santa. O professor Herbert lembrou que a data 
deveria ser mantida porque este seria dia letivo. Ponto pela permanência 
acatado pelos presentes. O terceiro ponto de pauta foi a apresentação e 
a consequente aprovação do da Proposta Orçamentária do campus para 
2020. Coube a Vanessa Gusmão, Chefe de Administração do campus a 
apresentação e relatoria. Na fala lembrou que os dados orçamentários 
eram relativos apenas a gastos de Custeios. Pontuou que nosso 
orçamento era de R$ 1.529,174,03, distribuída segundo à tabela 
apresentada. Houve questionamentos quanto à distribuição do 
orçamento. O professor Paulo Boa Sorte fez pontuações quanto ao valor 
de alguns itens empenhados, assim como o conselheiro Geraldo, 
lembrando, inclusive, que existiam empresas em Murici que poderiam 
realizar determinados serviços por um preço muito mais baixo. O 
professor Herbert lembrou que isso dependia do pregão público; e que 
elas deveriam estar atentas e participarem do processo licitatório. Houve 
concordância, e na sequência a relatora continuou a apresentação da 
divisão orçamentária. Vários questionamentos surgiram durante a fala e 
os devidos esclarecimentos foram sendo feitos pela relatora. O professor 
Rodrigo falou das várias “lutas” junto à Reitoria para que o valor do 
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Orçamento fosse aumentado, e que consequentemente gerou um 
aumento desse valor para o campus. A relatora leu seu parecer acerca 
da proposta orçamentária e ao final manifestou-se pela manutenção da 
proposta Orçamentária apresentada. O aluno Samuel pediu a palavra e 
perguntou se quando o orçamento de R$ 4.000.000,00 fossem 
descentralizados pelo Governo Federal, voltaríamos às discussões do 
orçamento. O presidente explicou que este orçamento seria direcionado 
para alguns setores como internet (compra de equipamentos de 
melhoria), deslocamento de contrato com funcionários da portaria e 
compra de equipamentos da área técnica, à área de Sustentabilidade do 
campus. Mas lembrou que não acreditava que depois dessa 
descentralização iriamos ficar com muita coisa. Feitas as arguições do 
presidente, foi iniciada a votação da aprovação ou não da distribuição 
orçamentária 2020 apresentada. O orçamento foi aprovado por 
unanimidade. A reunião foi encerrada às 10:42. 

 

 

Murici, Al, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 


