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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA – 08/05/2019 

 
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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. 

Estiveram presentes: o Diretor Geral, Fabio Lyrio Santos; o Diretor de Administração 

e Planejamento, Bruno Kapitsyki Barbieri; a Diretora de Pesquisa, Pós Graduação e 

Extensão, Larissa Haddad Soares; a Coordenadora Geral de Administração, 

Orçamento e Finanças, Simone Sales da Silva; a Coordenadora Geral de Gestão de 

Pessoas, Bruna Raasch Soares, o Coordenador Geral de Assistência a 

Comunidade, Fabio Adonias Monteiro; o Coordenador Geral de Gestão de Campo, 

Wilson Pancieri; a representante do Corpo Técnico Administrativo, Renata Gati Dala 

Bernardina; o Representante do Corpo Discente do Nível Superior Arnaldo Nickel 

Neto; a Representante do Corpo Discente do Nível Médio, Palloma Paulini Costa. 

Ausentes: o Diretor de Ensino, Messenas Miranda Rocha; o Coordenador Geral de 

Ensino, Sílvio Cesar Assis Santos (férias); a Coordenadora Geral Extensão Majorie 

Mara Malacarne; o Representante do Corpo Docente, Daniel Louzada Casteluber. 

Convidado: o servidor Raphael Magalhães Gomes Moreira. Após os registros de 

presença e verificação de quórum, com a palavra os membros do conselho 

aprovaram a ata de reunião do dia 10/04/2019. Dando continuidade, a presidência 

do Conselho também propôs a aprovação de um calendário de reuniões. Os 

membros acordaram que o melhor seria realizar os agendamentos às quartas feiras, 

no período vespertino. Assim observando, o conselho aprovou o calendário de 

reuniões ordinárias de 2019, sendo: 26/06, 07/08, 02/10 e 27/11, sempre às 14h. 

Iniciando os pontos de pauta para a presente reunião, o presidente do Conselho 

explicou a necessidade de alterar o Regimento Interno do Conselho, na intenção de 

incluir as Coordenadorias de Pesquisa e de Pós Graduação na sua composição. 

Com a palavra, o representante discente do superior, Arnaldo, também propôs maior 

representatividade dos alunos junto ao conselho, o que seria pensado em momento 

posterior. Passando para o próximo ponto de pauta, o presidente do conselho 

passou a explicar a situação de algumas PRN’s (imóveis residenciais) nºs 16, 24 e 

25, sendo necessário à Administração dar uma destinação adequada aos mesmos.  

Que a PRN nº 16 já possui um laudo condenando o uso do imóvel por 

comprometimento estrutural. Atualmente tem sido subutilizada como um depósito, 

restando à Administração duas hipóteses: Contratar um novo Laudo técnico para 

nova avaliação estrutural ou seguir a recomendação do primeiro Laudo e proceder 

com a demolição. A PRN nº 24, também apresenta estado de conservação ruim e 

um grave problema na fossa do referido imóvel, o que já ocasionou o 

desmoronamento de parte da estrutura externa, além de ser um imóvel sujeito a 

enchente nos períodos chuvosos. Que a PRN nº 25 também é um imóvel em área 
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de alagamento e enchentes, não sendo mais viável sua utilização como imóvel 

residencial. Após discussão, o conselho seguiu com o entendimento da 

Administração, sugerindo as providências necessárias à demolição das PRNs nº 16 

e 24. Quanto a PRN nº 25 ficou definido que será utilizada apenas como apoio aos 

setores administrativos. Dando sequência à reunião, o presidente do conselho Fabio 

Lyrio Santos, adentrou em um importante ponto de pauta inerente ao bloqueio dos 

Recursos da Educação. Esclareceu que foi realizado um levantamento e uma 

simulação de como ficaria a situação do Campus, caso o bloqueio de recursos se 

consolide. Para tanto, visando suportar essa medida governamental de 

contingenciamento, priorizando as atividades essenciais do Campus, será 

necessário adotar algumas medidas iniciais, como por exemplo: conscientização no 

tocante ao consumo de água e energia, com restrição de horários para uso do ar 

condicionado; a diminuição dos gastos com alimentação animal; redução do plantel 

de aves, alevinagem, suínos e bovinos. Os bovinos possuem uma especificidade e 

seu abatimento deve ser evitado, considerando a genética apurada ao longo de 

anos de trabalho e pesquisa. A intenção seria realizar parcerias com associações de 

criadores, momento em que nossas matrizes seriam cedidas para que a associação 

comercialize a produção de leite. Em contrapartida, a Associação ficaria responsável 

pelos cuidados sanitários e da alimentação do bovino. Explicou que essas medidas 

gerariam grande economia, no entanto, consequentemente, uma forte queda na 

produção da agroindústria, cerca de 70%. O convidado Raphael sugere comunicar 

essas medidas aos professores das áreas técnicas para que se programem. O 

presidente do conselho (Diretor Geral) também pontuou outras medidas em razão do 

contingenciamento, como a suspensão do plano de capacitação de servidores. 

Informou que possivelmente haverá demissões no quadro de funcionários 

terceirizados. Informou também, da suspensão das doações internas e externas de 

produtos da agroindústria. Por fim, esclareceu que os cortes na alimentação e 

assistência estudantil seria em último caso, no entanto, as despesas com assistência 

estudantil estão sendo analisadas, com comparativos do que se gasta com 

alimentação e pagamento de auxílios. O Convidado Raphael sugeriu buscar 

recursos junto ao BNDES (empréstimos), no entanto, foi esclarecido o impedimento 

para realizar tal prática considerando que o Campus é uma instituição de ensino, 

pesquisa e extensão, sem fins comerciais. Sugeriu também, oficiar solicitação de 

doações junto a Receita Federal, principalmente possíveis cargas de milho e soja 

apreendidas, que poderiam ser utilizadas na alimentação animal. Por fim, o 

presidente do conselho registrou que a situação é muito crítica. Que mesmo com 

todas essas medidas drásticas de contingenciamento, ainda assim, a economia seria 
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de 1/3, gerando grandes prejuízos às aulas práticas, pesquisas e extensão do 

Campus. Com a palavra, o representante discente nível superior, Arnaldo, 

comunicou uma grande mobilização que está sendo organizada para o dia 

15/05/2019. Que entidades estudantis, pastorais, sindicais entre ouras estão 

organizando protestos a nível nacional, contra o contingenciamento anunciado para 

Educação. Que a manifestação será pacífica e apartidária, em defesa da educação. 

O presidente do Conselho solicitou à representação estudantil que comunique a 

Direção sobre a organização desse manifesto, preocupado com a abordagem, a 

segurança e a integridade física dos alunos participantes, assim como a 

comunicação aos pais. Franqueada à palavra, a membro Larissa indagou sobre 

alguns assuntos ligados a sua Diretoria e solicitou que essas medidas de 

contingenciamento adotadas pelo Campus fossem divulgadas à Comunidade 

Escolar. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h30min. A 

presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e será apreciada na 

próxima reunião do conselho. Ao final, segue assinada pelos membros em comum 

acordo. 

Fabio Lyrio Santos _________________________________________________ 

Bruno Kapitsyki Barbieri_____________________________________________ 

Larissa Haddad Souza Vieira _____________________________________ 

Fabio Adonias Monteiro____________________________________________ 

Bruna Raasch Soares________________________________________________ 

Simone Sales da Silva________________________________________________ 

Wilson Pancieri _____________________________________________________ 

Renata Gati Dala Bernardina  __________________________________________ 

Palloma Paulini Costa________________________________________________ 

 

Arnaldo Nickel Neto _________________________________________________ 


