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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  

 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às treze horas e 

quarenta minutos, reuniram-se na sala de Reuniões do Prédio Administrativo do 

Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Itapina, os membros que compõem o 

Conselho de Gestão do referido Campus. Estiveram presentes: o Diretor Geral, 

Anderson Mathias Holtz; o Diretor de Administração e Planejamento, Geraldo 

Pereira de Araújo; a Diretora de Ensino Patrícia Soares Furno Fontes; o Diretor de 

Pesquisa, Pós Graduação e Extensão Leandro Glaydson da Rocha Pinho; 

Coordenador Geral de Ensino – Robson Prucoli Posse; o Coordenador Geral de 

Assistência a Comunidade, José Claudio Valbuza; a Coordenadora Geral de Gestão 

de Pessoas Djalse Terezinha Magnago Linhales; o Coordenador Geral de Gestão de 

Campo, Wilson Pancieri e o Representante do Corpo Docente – José Modesto da 

Fonseca. Ausência do Coordenador Geral de Administração, Orçamento e Finanças, 

Marcos Antônio de Almeida Pires, do representante do corpo Técnico Administrativo 

Fábio Adonias Monteiro e do Representante do Corpo Discente do Nível Superior 

Lucas Reichelm Costa. Após os registros de presença e verificação de quórum, com 

a palavra, o presidente do Conselho iniciou a reunião com a aprovação da ata de 

reunião ocorrida no dia 13/12/2016. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente 

deu boas vindas aos Conselheiros, sendo esta a primeira reunião do ano e trouxe 

como ponto de pauta a definição do calendário de reuniões do Conselho para o ano 

de 2017, ficando definido que as reuniões ordinárias ocorrerão às quintas feiras, das 

13h40min às 15h30min, nos dias: 27/04, 25/05, 29/06 e 10/08. As demais reuniões 

deverão ser agendadas e convocadas pela nova Direção que tomará posse em 

setembro de 2017. Passando para o próximo ponto de pauta, o presidente do 

Conselho ressaltou a necessidade deste Conselho indicar um novo representante do 

Corpo Técnico Discente e seu respectivo suplente para representação deste 

segmento até o término do mandato (24/09/17), em razão da vacância dessa 

representatividade. O Presidente do Conselho apresentou uma lista contendo a 

indicação de 05 (cinco) alunos, proposta pelo Grêmio Estudantil. Os cincos alunos 

indicados pelo Grêmio foram muito elogiados pelos membros do conselho que ao 

final decidiram pela indicação do aluno Elivelton Soares Pereira como membro titular 

do segmento discente nível médio e do aluno Marcelo Malta como seu respectivo 

suplente, indicação esta que foi prontamente aprovada pelo Presidente do 

Conselho. Passando para o próximo ponto de pauta o presidente do Conselho 

explicou a atual situação financeira do Campus da qual muito lhe preocupa, 
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principalmente depois do anuncio de um corte de orçamento de 17% em relação ao 

ano de 2016. O Diretor Administrativo e membro deste conselho Srº Geraldo, 

ressaltou a dificuldade que o Campus enfrenta em relação ao Planejamento das 

ações para 2017 diante das incertezas orçamentárias e da falta de autonomia sobre 

o orçamento. Que desde 2014 a situação só tem piorado, no entanto, o Campus 

Itapina, com muita responsabilidade, conseguiu encerrar o ano 2016 com as contas 

em dia. O presidente do Conselho e Diretor Geral Sr° Anderson, esclareceu 

novamente o que já vem enfatizando desde o início do corrente ano, que em 2017 

sua atenção maior vai ser para as despesas de custeio visando garantir as 

condições de funcionamento do Campus, sendo um momento muito difícil de 

estabelecimento de prioridades e corte de gastos. Após ampla discussão sobre o 

assunto, franqueada a palavra, nada declararam. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada às 15h25min. A presente Ata foi lavrada por mim, Simone 

Schulz Rodrigues e, ao final, assinada pelos membros presentes em comum acordo. 

 

Anderson Mathias Holtz (presidente e Diretor Geral) _________________________ 

Patrícia Soares Furno Fontes - DE ____________________________________ 

Leandro Glaydson da Rocha Pinho-DPPGE________________________________ 

Geraldo Pereira de Araújo - DAP_________________________________________ 

José Claudio Valbuza – CGAC-________________________________________ 

Robson Prucoli Posse- CGE ____________________________________________ 

Wilson Pancieri - CGPP ________________________________________________ 

Djalse T. Magnago Linhales - CGRH______________________________________ 

José Modesto da Fonseca - Rep. Docentes________________________________. 

 


