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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ARACRUZ 

 

Às treze horas do dia onze de outubro de dois mil e doze, na Sala 09 (nove) do 

Campus  Aracruz do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, sito à Av. Morobá, 

248,  Aracruz, Espírito Santo, reuniu-se o Conselho de Gestão deste Campus,  

composto pelos membros presentes HEITER EWALD, JEORGE TERCI 

GASPERAZZO, RICHELI GUSTAVO ZORZAL, AUGUSTO CESAR MACHADO 

RAMOS, LEANDRO BITTI SANTA ANNA, ANDRÉ ROMERO DA SILVA, ELVINA 

MARIA DE SOUSA ARRUDA, CEZAR HENRIQUE MANZINI RODRIGUES, MARA 

LUCIA LOUVEM VIANNA, THAIS GIACOMIN TINTORI, RAUL GUIDOLINI CECATO 

e  HERMES VAZZOLER JUNIOR, este último Presidente do Conselho e Diretor-

Geral do Campus, iniciou a reunião com a apresentação da pauta do dia:  

- Apresentação dos membros; 

- Leitura do Regimento Interno do Conselho de Gestão; 

- Informes; 

- Orçamento 2013 – comentários iniciais e discussão; 

- Obras – definição de prioridades; 

- Conclusão.  

Feita a apresentação de cada membro presente, o servidor André Romero da Silva 

fez a leitura do Regimento interno do Conselho de Gestão, aprovado pelo Resolução 

CS Nº 49/2012, de 19.07.2012. No artigo segundo, foi feita interrupção para a fala 

do Diretor-Geral, que fez colocações acerca  dos membros substitutos e suplentes 

em caso de falta dos membros titulares. Após discussão, decidiu-se que o titular e 

suplente sejam fixos, caso ambos necessitem faltar, se necessário será convidado 

outro servidor  para participar da reunião, sem direito a voto. Foi proposto que se 

inserissem como membros do Conselho um técnico administrativo e um professor 

porém, após debate, achou-se por bem que permaneça a composição atual e se 

analise o desenvolvimento dos trabalhos antes de qualquer modificação. 
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Continuando a leitura do Regimento Interno, no artigo 2º,  definiu-se que o 

representante discente da licenciatura em química será o aluno eleito para o 

colegiado deste curso e não um líder de turma. Sugeriu-se o nome da servidora 

Luciana Baroni para secretariar os trabalhos do Conselho ora em diante, o que foi 

aceito por todos e que as atas sejam lavradas e assinadas ao final de cada reunião. 

Decidiu-se, também, que o presidente apenas fará o “Voto de Minerva” em caso de 

empate nas votações do Conselho. Na leitura do Capítulo III foi feita a observação 

de que a Secretária deverá enviar aos membros do colegiado toda a documentação 

a ser lida e discutida nas reuniões com 07 (sete) dia de antecedência e, para 

inclusão de itens na pauta, estes deverão ser enviados à Secretária com 10 (dez) 

dias de antecedência da reunião. Passou-se à votação do dia e horário para as 

reuniões ordinárias mensais, ao que ficou decidido que ocorrerão todas as últimas 

quintas-feiras de cada mês, das 15:30h às 17:30h. Ao final da leitura do Regimento, 

os membros Leandro Bitti e Hermes Vazzoler Junior discorreram sobre a 

importância de se dar início aos trabalhos do Conselho de Gestão no Campus 

Aracruz. Demais informes: André Romero da Silva informou sobre a Jornada 

Científica que será realizada na próxima semana, onde serão afixados 350 

(trezentos e cinquenta) trabalhos científicos pelo ambiente da escola. Richeli 

informou que a partir da próxima semana começarão as inscrições para o processo 

seletivo para alunos 2013 e frisou que será o primeiro a ser realizado dentro do 

sistema de cotas e pediu o apoio de todos para a realização do processo no 

Campus. Mara informou sobre o Curso de Capacitação em Contratações Públicas, 

com enfoque na elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, que 

encaminhou e-mail para alguns servidores que julga necessária presença para 

aprimoramento de conhecimento relacionados a futuras compras e contratações. O 

presidente do Conselho, Hermes, destacou que existem dificuldades quanto a 

liberação de diárias em função de decretos emitidos pelo governo federal. Falou, 

também, do PDI que existia no Campus e da necessidade de se estabelecer um 
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plano de ação estratégica para o Campus até o ano de 2015 ou mais, em relação a 

orçamento e priorização das obras. Informou, ainda, sobre o andamento das obras 

de conclusão dos Blocos de Química e Mecânica e a expectativa para que estejam 

prontas já no início do próximo ano. Ficou marcada a próxima reunião para o dia 

25.10.2012, quinta-feira, às 15h00min, no mesmo local. Em seguida, o Presidente 

comunicou o encerramento da reunião, às quinze horas e trinta minutos, tendo sido 

lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, 

Luciana Baroni, secretária e por  todos presentes. 
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