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ATA DO CONSELHO CONSULTIVO
REUNIÃO 29/10/2020

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte,

às quatro horas e cinco minutos, na sala virtual

(https://meet.google.com/ewh-obzj-fkq), reuniu-se o Conselho

Consultivo do Fundo Patrimonial do CEng com representante da

Diretoria do Fundo Patrimonial do CEng, em sessão ordinária,

convocado e presidida pelo Diretor de Relacionamento com o CEng

David Alves Conceição, com as presenças dos seguintes

Conselheiros (as): Profª Aline Ribeiro Paliga, Presidente do

Conselho e representante da Direção do CEng, Profº Rafael

Beltrame, representante da pós-graduação (Strictu Sensu), Profº
Sigmar de Lima, representante da Engenharia de Controle e

Automação, Profª Camile Urban, representante da Engenharia de

Petróleo, Profº Tiago Primo, representante da Câmara de Pesquisa,

aluna Mariana Figueira, representante dos Discentes, Técnico José

Hirdes, representante dos Técnicos-Administrativos. Constatada a

existência de quórum, o Diretor David saudou a todos, e de

imediato passou-se à ordem do dia. 1) Apresentação do

funcionamento do Conselho Consultivo: O David informou

primeiramente que essa reunião será presidida por ele, porém as

demais reuniões serão presididas e agendadas por sua presidente

Profª Aline Paliga e notificou os conselheiros que o Centro de

Engenharias (CEng) possui assento permanente no Conselho

Consultivo, como descrito na Seção III, Artigo 30. No decorrer da

apresentação informou sobre os deveres que o Conselho

Consultivo possui com o Fundo, além da estratégia de captação de

recursos que o Fundo está utilizando no ano de 2020. Revelou

sobre a composição atual do Fundo, sendo composto por “7
diretores, 3 Conselheiros Fiscais, 13 Conselheiros Consultivos e 11
voluntários (alunos e ex-alunos)”. Ao passar da apresentação

informou ao Conselho Consultivo que o Fundo Patrimonial precisa

de um capital superior a R$ 100 mil para iniciar qualquer repasse

para projetos no Centro de Engenharias. No decorrer da reunião

informou que o mandato dos Conselheiros é de 2 anos e que o

Conselho deve reunir-se por ano no mínimo 2 vezes. Informou que

os Conselheiros podem solicitar sua saída a qualquer momento,

apenas é necessário notificar o Conselho Consultivo e a Diretoria.

Notificou os Conselheiros que ambos devem nomear um (a) vice-

presidente para o Conselho Consultivo, para substituir sempre que

necessário, sua presidente. 2) Auditoria Externa: O Diretor David A.
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durante a apresentação, trouxe como primeira pauta para consulta,

qual empresa poderia realizar a auditoria externa ao final do ano no

Fundo Patrimonial. Segundo o David, existem duas empresas em

contato, “uma empresa estabelecida no Estado de São Paulo, que
possui Auditores cadastrados no CRC (Cadastro Nacional de
Auditores Independentes) e uma segunda empresa estabelecida em
Pelotas/RS, na qual não possui auditores com cadastrado no CNAI”.
Aberto para Consulta, a Profª Camile Urban, revelou que é

interessante que a empresa tenha cadastro para trazer

“credibilidade” ao Fundo Patrimonial. Aberto a votação, “todos” os

Conselheiros votaram à favor para a Diretoria selecionar uma

empresa que tenha auditores cadastrados no CNAI ou CRC

(Conselho Regional de Contabilidade).3) Nome do Fundo

Patrimonial do CEng: A Profª Aline Paliga trouxe para pauta

questionamentos realizados pela Câmara de Pesquisa, se a Gestora

de Fundo Patrimonial do CEng pode utilizar o termo “CEng”. O

Diretor David Alves, pediu a palavra para esclarecer essa dúvida. “A
lei 13.800 dos Fundos Patrimoniais, não proíbe a utilização do termo
referido ao CENG, porém pede que a organização tenha o termo
‘Gestora de Fundo Patrimonial’ em seu nome, como atualmente já
consta. Outro fator é que todos os demais Fundos Patrimoniais
também se utilizam do nome da instituição apoiada para seu
funcionamento, como os Amigos da Poli (Poli-USP), Fundo
Patrimonial FEA-USP e outros Fundos já criados. Outro fator é o
parecer Jurídico emitido pelo Procurador da UFPel, que analisou
todo a criação e legalidade do projeto, deixando claro que o Fundo
Patrimonial é uma organização privada, criada exclusivamente para
gerir capital em benefício do Centro de Engenharias (CENG-
UFPEL)”. O David Alves revelou que irá enviar por e-mail esse

parecer Jurídico aos Conselheiros para que todos tenham ciência

da legalidade do projeto constituído. A Profª Aline Paliga, ressaltou

que todas as dúvidas jurídicas devem ser sanadas, para garantir

que os professores participantes ao Conselho Consultivo não sejam

acusados de nenhuma irregularidade e garantir que todos estejam

seguros. 4)Rapasses financeiros do Fundo ao Centro de

Engenharias: A Profª Aline Paliga, informou que a Universidade

possui um “teto” de recebimento de financiamento, e que a

Unidade é questionada anualmente sobre eventuais receitas

próprias para planejamento orçamentário da Universidade. Nessa

questão dos repasses, o Diretor David Alves informou que a Reitoria

solicitou que os repasses sejam realizados via Fundação. A Profª
Camile Urban pontuou sobre a questão da “taxa” de administração

da Fundação, podendo comprometer os repasses ao CEng e pediu

que a Diretoria estude a forma de financiamento do “Instituto

Serrapilheira”. O Dir. David Alves revelou que existe a possibilidade
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de criar contrato com o responsável pelo projeto, repassando o

financiamento direto ao CPF ou o Fundo pode comprar materiais

necessários (computadores, mesas, insumos laboratoriais etc.) ao

CEng enviando como forma de doação. O Profº Sigmar de Lima

ressaltou a vantagem pelo método de compra de materiais pelo

próprio Fundo, “nossos projetos precisam de equipamentos e o
Fundo pode realizar essa compra”. O Conselho Consultivo

demostrou interesse em comprar materiais pelo próprio Fundo,

recebendo pelo CEng como doação, porém a Profª Camile Urban

revelou que alguns cursos seriam melhores receber o

financiamento em dinheiro. e disse: “Precisamos criar uma política

de prioridade para o Fundo, se no primeiro momento iremos

comprar materiais (infraestrutura), financiar bolsas ou projetos

específicos, assim como os demais Fundos seguem uma política

pré-estabelecida, precisamos criar a nossa”. 5) Propaganda do

Fundo Patrimonial e Contato com a Comunidade do CEng: A Profª
Aline Paliga questionou sobre o plano de divulgação do Fundo. O

Diretor David Alves informou que: “Antes da pandemia do Covid-19

tínhamos um cronograma de apresentação do projeto do Fundo,

que seria realizado em salas de aulas e semanas acadêmicas e

infelizmente, agora estamos apenas com a propaganda online”. O

Profº Sigmar de Lima trouxe a proposta para apresentar o Fundo

Patrimonial no evento que é realizado pelo CEng todo início do ano

letivo para os calouros, que foi bem recebida pelo Conselho

Consultivo. O Conselho Consultivo trouxe a ideia para o Fundo

aumentar a propaganda com vídeos curtos de ex-alunos e trazer

depoimentos. O Profº Tiago Primo questionou sobre quais ex-

alunos poderiam se tornar embaixadores do Fundo, sendo egressos

bem posicionados no mercado, e que poderiam trazer mais

credibilidade e doações para o Fundo. O Diretor David Alves, disse

que: “estamos com a lista de todos os egressos do CEng, realizando
uma análise para buscar esses embaixadores, temos alguns nomes
em mente, mas é necessário realizar um estudo maior”. O Profº Tiago

Primo trouxe como ideia de propaganda realizar uma pesquisa

sobre quais projetos realizados no CEng de interesse público

poderiam ser utilizados como propaganda, para aumentar o

número de doações da sociedade em geral.  A Profª Aline Paliga e

Profª Camile Urban sugeriram que o Fundo deve ter divulgações

exaltando o sentimento de pertencimento dos ex-alunos e alunos

com o CEng. O Profª Sigmar de Lima disse que o Fundo pode

utilizar a “importância” do CEng em formar esses futuros

engenheiros para o Brasil e o quanto o Fundo pode ajudar o Centro

de Engenharias. O Profº Rafael Beltrame, disse que o Fundo

Patrimonial é uma grande iniciativa para o futuro do CEng e

parabenizou todos os voluntários que compõem a associação.  O 
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Diretor David Alves, finalizando a reunião, informou sobre a

segurança bancária do Fundo Patrimonial. “A conta do Fundo
Patrimonial foi criada no Banco do Brasil, e apenas o Presidente
(Wesllen Moraes) e o Diretor Financeiro (William Moraes) podem ter
acesso à conta. E para realizar qualquer movimentação é necessário
permissão do Banco do Brasil presencialmente e o aplicativo da
conta no celular não permite transações bancárias, apenas
visualização dos valores em conta, Além da segurança bancária,
existe um Conselho Fiscal que fiscaliza todas as transações do
Fundo, e ao final de cada de ano uma auditoria externa será
realizada”. Não havendo mais manifestações, o Diretor David Alves

deu por encerrada a sessão, da qual para constar lavrou a presente

Ata. 

 

Em 29 de Outubro de 2020

 

Profª. Aline Ribeiro Paliga

Presidente do Conselho Consultivo  

 

David Alves Conceição

Diretor de Relacionamento com o CEng
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