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Aos nove dias do mês de junho do ano de 2019, das nove horas às doze horas, realizou-se a Primeira 
Reunião Ordinária do Conselho Diretor do IFMA – Campus São Raimundo das Mangabeiras, na Sala de 
Vídeo do referido Campus, localizado na Rodovia BR-230, Km 319, Zona Rural, CEP: 65840-000, São 
Raimundo das Mangabeiras - MA, sob a Presidência do Senhor Jânio Fernandes e Silva, Diretor Geral. 
De acordo com as assinaturas de frequência, compareceram: Roberto Kennedy Cardoso, Conselheiro 
Nato Representante da Diretoria de Desenvolvimento Educacional - DDE; Rayanne Lopes dos Santos 
Silva, Conselheira Nata Representante da Diretoria de Planejamento e Administração - DAP;  Carlos 
Guilherme Moraes Cerqueira, Conselheiro Titular Representante da Reitoria;  Gileno Santos Moreira 
e Wild Muller dos Santos Lima, ambos Conselheiros Titulares Representantes do seguimento Docente; 
Enierson Pedro de Carvalho e Diego Martins Vieira Ramos, ambos Conselheiros Titulares 
Representantes do seguimento Administrativo; Odair José Queiroz da Silva e Mylena Lima da 
Conceição, ambos Conselheiros Titulares Representantes do seguimento Discente;  Rita de Cassia 
Pereira da Silva, Conselheira Titular Representante do seguimento Egressos; Rosa Maria Alves 
Nascimento, Conselheira Suplente Representante do seguimento Sindical; e Júlio Cesar Alves Costa, 
Conselheiro Titular Representante do seguimento Sociedade Civil.  ABERTURA DA REUNIÃO:  como 
havia quórum suficiente o Sr. Presidente, Jânio Fernandes e Silva, declarou aberta a sessão dando boas-
vindas a todos os presentes. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Presidente deu posse a Senhora Rosa 
Maria Alves Nascimento como Conselheira Suplente do seguimento Sindical, em virtude da ausência 
do Conselheiro Titular o Senhor Francisco de Assis Almeida Santana, devido uma viagem para 
participar de um curso ao qual está frequentando. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O Presidente e Diretor 
Geral professor Jânio Fernandes falou da importância de todos os Conselheiros lerem o Regimento 
Interno dos Campi e a Resolução 124/2018/CONSUP que criou o referido Regimento, ressaltando que 
segundo essa Resolução, na ausência do  conselheiro titular em 02 reuniões sem uma justificativa (essa 
justificativa deverá ser apreciado pela assembleia) será substituído automaticamente pelo seu Suplente 
e logo em seguida será feito uma nova eleição para que seja recomposto; falou que todas as reuniões do 
Conselho Diretor serão gravadas, a Secretaria do CONDIR irá redigir a ata a qual será encaminhada para 
todos os conselheiros apreciarem, fazerem observações ou alterações e na reunião seguinte a referida 
ata será colocada para aprovação pela assembleia, sendo que todas as pautas, atas e os documentos 
redigidos pelo CONDIR serão publicados na página do Campus São Raimundo das Mangabeiras pelo 
servidor Carlos Reis; apresentou a servidora Cleocides Soares como Secretária do CONDIR, indicada 
pelo Diretor Geral;  logo em seguida falou sobre a minuta do Regimento Interno do Campus, que foi 
encaminhada para o e-mail de todos os conselheiros, entretanto, provavelmente nem todos tiveram a 
oportunidade de apreciar devido a data de envio, porém o mesmo deverá ser aprovado agora ou na 
próxima reunião, pois é o Regimento quem determina como o Conselho Diretor deverá acontecer, isso 
sem infringir a Resolução Nº 124/2018 CONSUP; informou que a convocação da reunião será 
encaminhada com antecedência de uma semana e a pauta uns três dias antes; que os conselheiros 
deverão confirmar presença via e-mail e caso não seja possível, deverão informar e encaminhar sua 
justificativa, para que seja convocado seu Suplente; falou de sua preocupação quanto um possível 
problema referente a conselheira Rita de Cassia, Representante Titular do Seguimento Egressos, que a 
mesma será aluna novamente do Campus, pois foi aprovada no seletivo para participar do Curso de 
Especialização e diante desse fato irá consultar a Reitoria para saber se a mesma poderá continuar 
fazendo parte desse Conselho, entretanto, mesmo que ela continue, será criada uma comissão 
responsável pela nova chamada pública para a vaga de suplente, pois somente ela se inscreveu e não 
possui Suplente; reforçou a questão da importância dos conselheiros lerem os documentos encaminhados 
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via e-mail; fez um apanhado referente a minuta do Regimento Interno, que a mesma deverá ser aprovada 
pelo CONDIR, que a base para a minuta foi a Resolução 124/2018/CONSUP; reforçou que todos deverão 
ler a pauta e os documentos que serão encaminhados antes da reunião, para que todos possam discutir 
e deliberar; logo após  apresentou a pauta com os seguintes itens: 1. Informes da Presidência; 2. 
Regimento Interno dos Campi; 3. Ações para reduzir o consumo de energia elétrica no Campus São 
Raimundo das Mangabeiras; que o servidor Marcio Costa, juntamente com a Diretoria Rayanne Lopes, 
irão dá uma contribuição a respeito da questão de redução de energia elétrica; informou sobre as medidas 
que estão sendo tomadas no Campus, referentes aos cortes (bloqueio, contingenciamento) no orçamento, 
que foram de 37,9% de custeio e 30% na capacitação, como os cortes nos postos de vigilância, 
trabalhadores de campo, administrativos, motorista, que ao todo são 10 servidores terceirizados 
dispensados, além disso, todas as visitas técnicas estão suspensas até uma segunda ordem, em virtude 
destes cortes, no entanto, essas visitas ainda estão ocorrendo quando não gera diárias para o motorista, 
que o servidor João Batista, sendo ex-motorista terceirizado do Campus, se colocou à disposição para 
ajudar, não sendo obrigação do mesmo, pois seu cargo é de operador de máquinas agrícolas e não 
motorista, mais mesmo assim está realizando viagens quando não gera diárias, indo e vindo no mesmo 
dia, caso haja necessidade, porém, essa liberação de visita está condicionada a um consumo mensal de 
combustível no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que a conselheira Rayanne Lopes, Diretora de 
Administração, encaminhou um e-mail para todos os servidores, informando que todas as visitas técnicas 
estão suspensas no mês de junho de 2019, devido o valor estipulado já ter sido esgotado; lembrando que 
o Campus é uma escola fazenda que precisa de diesel para o trator, diesel para o carro que faz a 
alimentação dos setores dentro do Campus, então primeiro é retirado esse combustível para os 
maquinários que são imprescindíveis, o combustível para os carros oficiais e o restante é destinado para 
atender essas visitas técnicas que acontecem no mesmo dia; que além disso, foi feito um corte de 38% 
em quase todas as naturezas de despesas do Campus e mesmo assim não atingiu 37,9% de custeio, 
sendo atingindo somente uma porcentagem entre 20,77% e 21,46%, que existem duas situações: a real 
e  a de simulação, que fazendo a simulação aplicando o corte de 37,9%, o Campus vai praticamente parar 
de funcionar, terá que demitir quase todos os terceirizados, principalmente da limpeza, pois não tem 
possibilidade de demissão dos trabalhadores de Campo, diante da necessidade de alimentação e 
manuseio dos animais e os cuidados com as plantações, sendo que essa situação poderá se tornar 
realidade e se isso acontecer será trazida como pauta para o Conselho deliberar, pois  como foi dito ontem 
na posse, pela conselheira Mylena, o Diretor Geral, o Reitor e o conselheiro Júlio, esse será o espaço 
para discutir as questões do Campus, que não caberá mais ao gestor e sua equipe de gestão discutir 
questões inerentes ao Campus; informou que existe um estudo que deverá ser feito sobre o consumo de 
energia elétrica no Campus, que o servidor  Marcio Costa, embora não seja conselheiro mais é servidor 
deste Campus, estará apresentado sugestões de ações que deverão  ser tomadas quanto ao referido 
consumo, lembrando que ao falar das situações real e simulação, dentro da real o que poderá ser feito é 
uma ação com relação ao consumo de energia elétrica, isso é possível de ser feito, a partir do 
desligamento de lâmpadas, condicionadores de ar, juntando servidores de uma ou mais salas dentro de 
uma única sala, para ligar somente um aparelho de condicionador de ar, essas ações serão apresentadas 
para a deliberação dos Conselheiros; falou que todos os documentos que foram expedidos pela Direção 
antes da criação do CONDIR, na medida que virar o ano, automaticamente o Conselho irá se debruçar 
sobre cada um deles e os mesmos não serão mais expedidos como Ordem de Serviço da Direção Geral 
e sim como Resolução do CONDIR; será adotada como dinâmica nas reuniões o uso da caixa de som 
com microfone para que todos possam usar e ser gravado para elaboração da ata da reunião e finalizando 
os informes, reforçou que a situação pelo qual o Campus está passando é uma realidade, infelizmente 
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tem 10 pais de família demitidos, que o corte das visitas técnicas irá afetar, talvez, na qualidade de 
formação dos alunos deste Campus, isso não depende da Direção Geral, que esses cortes foram 
apresentados para todos os servidores do Campus na reunião que ocorreu no dia 19/03/2019, que a 
Direção Geral está cumprindo uma determinação, que está vindo de cima para baixo; perguntou se todos 
os conselheiros receberam a convocação, a pauta da reunião e a minuta do Regimento Interno, sendo 
que todos acusaram o recebimento do e-mail com os referidos documentos em anexo. O Conselheiro 
Júlio sugeriu como meio de comunicação e convocação o aplicativo do WhatsApp. O Presidente 
concordou, no entanto, informou que o e-mail será a formalização das convocações, mesmo utilizando o 
WhatsApp, todos deverão confirmar via e-mail, e caso não seja possível sua presença, precisarão 
informar e em seguida encaminhar a justificativa, para a convocação do seu suplente; o Presidente 
perguntou novamente se todos leram a minuta do Regimento Interno, informou que infelizmente  o referido 
documento não foi encaminhado com a antecedência de 03 dias, sendo encaminhado no dia anterior 
(08/07/2019), por volta do meio dia, porém nas demais reuniões os documentos serão encaminhados com 
antecedência de 03 dias, que seguindo a proposta do Regimento, o Conselho se reunirá a cada 03 meses 
e durante esse período será juntado o maior número possível de documentos para deliberação, no 
entanto, poderá surgir uma pauta de última hora, e de grande relevância para o Campus e se isso ocorrer 
será incluída e o conselho deliberará se apreciará ou não; sugeriu que como não houve tempo suficiente 
para todos lerem o Regimento Interno, que realizem essa leitura e na próxima reunião do CONDIR seja 
debatido e deliberado, no entanto, fica a critério de todos a deliberação no dia de hoje, mais seria 
interessante que todos lessem o referido documento antes da apreciação, que o tempo de reunião é curto 
para leitura do documento na integra, que na próxima reunião todos tragam as sugestões, as 
ponderações, as negativas para ir diretamente no item, fazendo somente uma síntese do documento. 
Logo em seguida o presidente passou a palavra para os conselheiros em relação ao Regimento. O 
Conselheiro Guilherme sugeriu que nesta reunião (09/07/2019) seja deliberada apenas as pautas de 
maior urgência, como a data da próxima reunião e com relação a Conselheira Rita, que ela é Egresso de 
curso, é inegável, só que agora estará em outro patamar, apesar do fato da mesma voltar a ser aluna, 
pelo Regimento, ela ainda é egresso de curso, portanto, não ver nenhum impedimento; quanto ao 
Regimento, que é normal  ir avançando aos poucos, sendo construído e se consolidando; que o CONDIR 
está iniciando hoje, mais não tem uma data de validade tão curta, sendo 02 anos para trabalhar. O 
conselheiro Diego concordou com a leitura e apreciação do regimento na próxima reunião. Logo em 
seguida, o Presidente perguntou aos demais conselheiros se estavam de acordo com a apreciação do 
Regimento Interno na próxima reunião, por aclamação todos concordaram. Dando prosseguimento, 
informou que irá consultar junto a procuradoria jurídica quanto a permanência da conselheira Rita no 
Conselho e seguindo a pauta da reunião, passou a palavra para o servidor Marcio Costa que irá 
apresentar as ações para redução do consumo de energia elétrica no Campus São Raimundo das 
Mangabeiras. O servidor Marcio, saudou a todos, e iniciou sua apresentação informando que o Diretor 
Geral e a Diretora de Administração solicitaram ao mesmo que elaborasse um plano de ação quanto o 
consumo de energia no Campus; que entrou em contato com a CEMAR, que a servidora da referida 
empresa se comprometeu de encaminhar  um diagnóstico juntamente com uma minuta de projeto para 
ser apresentado aos conselheiros, entretanto, não houve um retorno até a presente data; diante disso, o 
mesmo realizou um estudo para apresentar as medidas e sugestões, que poderão ser aprovadas ou não;  
a apresentação teve como tema: PLANO DE ORIENTAÇÕES, MEDIDAS ADOTADAS E SUGESTÃO 
DE CAMPANHAS PARA REDUÇÃO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO CONSCIENTE; 
informou que o Campus, devido ser uma rede de alta tensão, tem que ser observado a parte de 
abastecimento, o consumo de ponta e o consumo fora de ponta,  o horário do consumo de ponta é das 
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18h00 às  21h00, que nesse horário a energia é muito cara, chegando a quase 8 vezes mais cara que 
nos demais horários; informou que existe a demanda ativa e a demanda ativa isenta de ICMS, no caso 
deste Campus,  a demanda ativa é a demanda contratada e a demanda ativa isenta de ICMS é a demanda 
não utilizada; que a demanda contratada do Campus é de 130 quilowatts (kW), que o mesmo não utiliza 
toda essa demanda, mais paga todos os meses por ela (130 kW), sendo que o consumo máximo utilizado 
não chegou a  100kW; O conselheiro Roberto Kennedy perguntou ao palestrante: Se o consumo está em 
torno de 90kW e aumentar para 110kW ou 120kW, o Campus continuará a pagar o mesmo valor que paga 
atualmente; o palestrante informou que o Campus paga pelo consumo utilizado que é em torno de 90kW 
e paga pelo restante que é 40kW, a diferença está na cobrança do ICMS, que é cobrado somente sobre 
o consumo utilizado que no caso 90kW;  falou que o valor da conta de energia está atrelado as bandeiras 
(verde, amarela e vermelha); que fez um histórico de demanda entre os meses de novembro 2018 a abril 
2019, mostrou as discrepâncias entre os valores no horário de ponta e no horário fora de ponta, frisando 
a possível diminuição no valor da conta de energia caso seja reduzido o consumo nos horários de ponta; 
logo após o mesmo apresentou  as MEDIDAS PARA REDUÇÃO E USO CONSCIENTE DE ENERGIA 
ELÉTRICA: a) Ações administrativas-   Elaboração do Plano Interno de Gestão Energética;  Criação 
de Comissão Institucional para Gestão Energética do Campus;  Divulgação dos dados das contas de 
energia elétrica mensamente (Valor e Consumo);  Implementar ações educativas e de sensibilização de 
servidores e alunos quanto ao uso eficiente da energia elétrica com a confecção de adesivos de 
orientações a serem fixados em alguns pontos estratégicos;  Mudança contratual junto à CEMAR da 
Demanda Contratada reduzindo a demanda após diagnóstico em que se obtenha o melhor valor para 
atualização da Demanda Contratada.  b) Uso do ar condicionado -    Desligar o aparelho quando o 
ambiente estiver desocupado (atenção especial para as salas de aula);  Manter o aparelho desligado ou 
apenas ventilando nos dias frios;  Ao ligar o aparelho, manter as portas e janelas fechadas, evitando o 
desperdício do ar climatizado, e garantindo a circulação do ar;  Manter os filtros do aparelho limpos, para 
não prejudicar a circulação do ar;  Otimizar o uso do aparelho, desligando-os das 08h às 10h da manhã 
nos ambientes administrativos, desligando das 12h às 14h em todos os ambientes, desligando das 17h 
às 18h em ambientes administrativos e desligando das 19h30 às 21h em todas as salas de aulas;  
Desligar os aparelhos das salas de aula e laboratórios no intervalo entre os turnos;  Manter a regulagem 
dos termostatos do aparelho em 23ºC. c) Sobre a utilização de lâmpadas e dos sistemas de 
iluminação –  Desligar as lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente nos horários 
de almoço e no encerramento do expediente;  Manter desligadas as lâmpadas das dependências 
desocupadas;  Reforçar a orientação aos servidores, alunos e às equipes de segurança e limpeza para 
desligamento das lâmpadas e sistemas de iluminação ao final do horário de expediente, observada a 
eventual necessidade de permanência de servidores nos respectivos ambientes de trabalho;  Evitar 
acender lâmpadas durante o dia, priorizando a utilização de luz natural, sempre que possível;  Reduzir a 
iluminação em áreas de circulação, pátios de estacionamento e garagens, desde que não prejudique a 
segurança nos locais;  Providenciar a limpeza das lâmpadas e luminárias, de modo a permitir a reflexão 
máxima da luz e obter maior aproveitamento nos ambientes;  Substituir gradualmente todas as lâmpadas 
por lâmpadas de LED. d) Sobre a utilização de computadores -   Programar o computador para entrar 
em modo de espera após cinco minutos sem uso;  Em caso de saída de sua mesa colocar o computador 
no modo hibernar;  Desligar o monitor, a impressora, o estabilizador, a caixa de som, o microfone e outros 
acessórios, sempre que não estiverem em uso.  O conselheiro Odair José, questionou que no caso dos 
alunos ao usar os computadores da biblioteca, um usa e desliga e logo após outro vem e liga, sua 
pergunta: dessa forma consome mais energia. O Conselheiro Guilherme afirmou que cada computador 
demora de 20 a 30 segundos para carregar os sistemas e mais outros minutos para atualizar, levando em 
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média 01 minuto para ligar, se for contabilizado 01 minuto todos os dias só para ligar e desligar,  em uma 
turma de 30 alunos são 30 minutos por dia, multiplicado por 07 dias será 210 minutos e em 01 mês o 
consumo será muito alto, somente na questão de ligar e desligar o computador; e aproveitando a 
oportunidade o conselheiro Guilherme propôs que o Campus solicitasse a outro Campi um professor de 
elétrica por um período de 01 ou 02 dias para realizar um estudo de ajuste na instalação elétrica e uma 
parceria com as empresas que trabalham com painel de energia solar. O servidor Marcio informou que 
essas ações estão dentro desse plano de melhorias que será apresentado logo após. e) Sobre a 
utilização de geladeiras e freezers -   Evitar que as portas fiquem abertas sem necessidade;  Regular 
a temperatura dos equipamentos conforme a estação do ano e a capacidade utilizada;  Manter os 
equipamentos fora do alcance de raios solares ou de outras fontes de calor.  f) Sobre a utilização de 
bebedouros -   Desligar o equipamento no final do expediente.  g) Práticas de Eficiência Energética 
na aquisição e manutenção de bens e serviços -   Nas aquisições ou locações de máquinas e 
aparelhos consumidores de energia, que estejam regulamentados no Programa Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE), exigir, nos instrumentos convocatórios, que os modelos dos bens fornecidos possuam Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia (ENCE), nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 
2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação;  Sempre que possível nas aquisições de 
equipamentos elétricos exigir o selo PROCEL, optando pelos equipamentos com classificação A em 
economia de energia;  No planejamento da contratação, dimensionar de forma adequada os 
condicionadores de ar de acordo com o tamanho do ambiente;  Providenciar a limpeza dos filtros dos 
condicionadores de ar, para não prejudicar a circulação do ar;  Adquirir somente lâmpadas de LED, 
bem como sensores de presença para controle de iluminação, substituindo gradativamente o sistema de 
iluminação mais oneroso, desde que não afete a qualidade de trabalho dos usuários;  Acompanhar o 
estado de conservação dos equipamentos, evitando o aumento do consumo da energia;  Realizar 
manutenções periódicas dos quadros de distribuição;  Verificar mensalmente o fator de potência na fatura 
de energia, caso esteja abaixo de 0,92, verificar a viabilidade de contratação de técnico especializado 
para correção. PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO CAMPUS -   Contratação de empresa para 
manutenção e revisão periódica da rede elétrica, transformadores e quadros de distribuição;  Em futuras 
obras, nos projeto de iluminação, priorizar, o aproveitamento do potencial de iluminação natural, o uso de 
lâmpadas de alto rendimento e baixo impacto ambiental, luminárias e refletores e coeficientes, e a 
implementação de sistema de automação, inclusive com sensores de presença;  Implementar a medição 
individualizada de consumo de energia por seção ou uso final (iluminação, condicionamento de ar e 
outros);  Promover o emprego de mecanismos de produção de energia in loco, sempre que técnica e 
economicamente viável e vantajoso;  A médio ou longo prazo adquirir sistema de painéis fotovoltaicos 
que proporcionem economia no consumo anual de energia elétrica;  Nas próximas aquisições de 
condicionadores de ar priorizar os dotados de compressor com tecnologia "inverter".  Estudar a 
possibilidade de aquisição de grupo gerador, a médio prazo, para funcionamento das 18h às 21h, no 
horário de ponta ou de pico, de acordo com técnicos da CEMAR pode representar um ganho financeiro 
considerável; o servidor Marcio encerrou sua fala, agradeceu a todos e passou a palavra ao presidente 
do CONDIR. O Presidente informou que existe um estudo que está sendo realizado pela Pro – Reitoria 
de Extensão – Projeto Estratégico, onde todas as contas de energia dos Campi serão analisadas e 
apontadas as soluções, e que essas soluções só serão apresentadas, provavelmente, no mês de 
setembro, que o Campus São Raimundo das Mangabeiras encaminhou as contas dos meses de 
novembro de 2018 a maio de 2019 para a referida analise; que existe um projeto feito por um engenheiro 
de Balsas para implantação de painéis fotovoltaicos estimado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil reais) e existe também a possibilidade preliminarmente, já sinalizado pelo Pro – Reitor 
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de Extensão, que mesmo comprando um gerador e colocando ele para funcionar das 18h às 21h, o valor 
do kW sai a R$ 0,90 (noventa centavos), enquanto que na energia normal, no horário de pico, sai a mais 
de R$ 2,00 (dois reais) quase três vezes o valor, porém, como o Campus está passando por dificuldades 
financeiras e o gerador é material permanente e como não foi recebido um centavo para material 
permanente da LOA previsto, está sendo estudado a possibilidade de alguma empresa fazer de 
comodato, dessa forma, o valor que o Campus pagaria na conta da CEMAR, seria utilizado para pagar a 
empresa e depois de um determinado tempo o equipamento passa a ser da Instituição, dessa forma o 
Campus não pagaria mais a empresa e nem a CEMAR  porque não iria consumir energia naquele período, 
automaticamente, o consumo de energia iria diminuir, mais teria o tempo de pagar a empresa; diante 
disso, a Pro- Reitoria está fazendo o referido estudo para apresentar para todos os Campi, provavelmente 
em setembro; continuando, o Presidente explicou que, falando especificamente da realidade do Campus 
SRM, que foi o objetivo da apresentação do servidor Marcio, que a intenção e a proposta para o Conselho 
analisar e deliberar é que durante o mês de junho 2019, a gestão possa aplicar as medidas e sugestões 
apresentas anteriormente, tais como: o desligamento de equipamentos, bebedouros (final do expediente 
deixar desligado),  lâmpadas, aparelhos de condicionadores de ar, dentre as outras apresentadas, sendo 
que, com relação aos aparelhos de condicionadores de ar o desligamento se daria da seguinte forma: das 
08h às 10h e das 17hàs 18h, todos os blocos administrativos, menos salas de aulas, e das 19h às 21h, 
todos os blocos administrativos e salas de aulas, justificando o desligamento das salas de aulas, o mesmo 
informou que segundo o estudo realizado e apresentando anteriormente, estes seriam os horários de 
ponta, se desligar somente os aparelhos dos blocos administrativos não surtirá efeito algum, pois somente 
a biblioteca, a DDE, setor pedagógico e sala dos professores ficam ligados, porém, todas as salas de 
aulas (10) estarão em funcionamento, isso contando que a noite o clima é mais agradável; que  a gestão 
pretende realizar este estudo, com o objetivo de economizar e reduzir o consumo de energia, e 
posteriormente, analisar a possibilidade de solicitação de redução da demanda de energia elétrica do 
Campus para 90kW ou 100kW; que após a deliberação do Conselho, caso seja positiva, a gestão traçará  
estratégias internas no Campus de sensibilização e conscientização dos demais servidores da 
comunidade interna, no caso os alunos, que serão afetados diretamente. O Conselheiro Guilherme 
ponderou que de início o Campus precisaria de financeiro para o gasto com a compra de matérias 
permanentes para a implantação de interruptores, troca de lâmpadas e outros, então a sua proposta é 
durante 30 dias seguir o cronograma apresentado, que seria o desligamento dos aparelhos 
condicionadores de ar, no horário das 08h às 10h e das 17h às 18h nos blocos administrativos e das 19h 
às 21h todos os blocos administrativos e as salas de aulas, e o desligamento dos demais equipamentos, 
e com essa redução, avaliar se o nível de impacto na conta foi consistente e bem considerável ou se foi 
tímido e se for tímido o Conselho deverá traçar uma nova alternativa. O Conselheiro Enierson, fez as 
ponderações que o Campus paga 130kW e só utiliza em média de 90kw a 100kw, então para continuar 
sem fazer nenhuma das alterações mencionadas anteriormente, sugeriu que seja solicitada a redução do 
consumo da demanda para 100kW, sem correr nenhum risco de ultrapassar a referida demanda, pois 
acredita que a redução de 30kW, surgiria um grande efeito no valor final da conta de energia, e que a 
questão da ação de desligamento dos aparelhos condicionadores de ar e equipamentos é muito difícil. O 
Conselheiro Guilherme falou que entende que com a redução da demanda para 100kw haverá uma baixa 
na conta de energia, porém, fez um comparativo com um carro: o carro faz 10km com um litro, sendo que 
terá que pagar um valor X por esse litro, então mesmo que seja estipulado uma quantia X para utilizar 
durante o mês, se limpar o bico injetor, a bomba, trocar o filtro, com certeza o carro vai render muito mais 
que 10 litros por km rodado, que não custa realizar esse experimento de 30 dias, pois se todos imaginar 
este Campus como uma casa, um dia poderá ficar sem energia, sem comida, sem agua, e não demorará 
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muito para isso acontecer, caso esse corte no orçamento permaneça, e que o dinheiro economizado com 
as referidas ações, poderá ser gasto em outras necessidades do Campus, como por exemplo a compra 
de combustível para a realização das visitas técnicas. A Conselheira Rayanne, informou que esse 
raciocínio do Conselheiro Enierson, foi o mesmo inicial da gestão, no entanto, como o servidor Marcio 
explicou, a CEMAR tem normas, então se o Campus utiliza no máximo 98kw de demanda, qual foi o 
raciocínio, a gestão trabalha com 30 dias de redução e logo após poderá ser observado quanto foi 
reduzido para ter como base de montagem do projeto de solicitação de redução de demanda e talvez 
conseguir reduzir ainda mais essa demanda.  O Conselheiro Roberto Kennedy lembrou que o Campus já 
utilizou até 98kW de demanda, e que os meses mais críticos nos quais o Campus depende muito da 
utilização de energia elétrica, estão se aproximando, por isso a importância desse estudo e aplicação do 
desligamento dos aparelhos nos horários de ponta, conforme apresentado a todos. O Presidente colocou 
em votação para o Conselho as 02 propostas apresentadas: Proposta 1: o desligamento dos 
condicionadores de ar, no horário das 08h às 10h e das 17hàs 18h, em todos os blocos administrativos, 
menos salas de aulas, e das 19h às 21h, todos os blocos administrativos, salas de aulas e demais 
equipamentos, como lâmpadas, bebedouros, computadores, dentre outros, no final do expediente e a 
Proposta 2: apresentada pelo Conselheiro Enierson, solicitar somente a redução da demanda para 
100kW; sendo que a Proposta 1, teve 11 votos a favor  e 01 contra e a Proposta 2, teve 01 voto a favor 
e 11 contra, dessa forma, a Proposta 1 foi aprovada em assembleia; a Conselheira Wild não votou, pois 
estava ausente na hora da votação. Logo em seguida, o Presidente solicitou parceria dos conselheiros 
representantes dos discentes: Milena e Odair para a conscientização dos alunos na aplicação das ações 
no Campus em uma reunião que será marcada posteriormente e informou que será encaminhado um e-
mail para os demais servidores informando sobre a aplicabilidade destas ações; falou que caso a 
conjuntura do país mude com a aprovação da Reforma da Previdência e esses recursos retorne aos 
cofres do Campus essa pauta poderá ser apreciada novamente e o Conselho deliberará se continua ou 
não com essas ações; lembrando que os resultados desse estudo só poderá ser apreciado no mês de 
agosto, que provavelmente será o mês da próxima reunião do CONDIR, pois julho é período de recesso, 
e se essas ações forem eficazes, serão implementadas ao longo do mês de julho, agosto, até que o 
CONDIR possa se reunir novamente e deliberar sobre a matéria novamente (se continua ou não com a 
aplicação das referidas ações); com relação a data da próxima reunião, o Presidente solicitou que seja 
marcada para o mês de agosto, porém, com referência a data, que seja ajustada posteriormente, haja 
vista que a reunião está atrelada a sua presença e poderá haver conflito com a data das reuniões da Rede 
de Diretores Gerais do IFMA e do Colégio de Dirigentes; dessa forma ficou definido que  a próxima reunião 
do CONDIR será no mês de agosto e posteriormente será informado a data. ENCERRAMENTO DA 
REUNIÃO: nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
reunião. E eu, Cleocides Silva Soares, Secretária do Conselho Diretor do Campus São Raimundo das 
Mangabeiras, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os membros 
presentes.  São Raimundo das Mangabeiras – MA, 09 de junho de 2019. 

PRESIDENTE  

Jânio Fernandes e Silva   

SECRETÁRIA  

Cleocides Silva Soares   

CONSELHEIROS  

Roberto Kennedy Cardoso  

Rayanne Lopes dos Santos Silva  
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