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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  

 

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

quarenta minutos, reuniram-se na sala da Direção Geral do Instituto Federal do 

Espírito Santo – Campus Itapina, os membros que compõem o Conselho de Gestão 

do referido Campus. Estiveram presentes: o Diretor Geral e presidente deste 

Conselho, Anderson Mathias Holtz; a Diretora de Ensino Patrícia Soares Furno 

Fontes; o Coordenador Geral de Administração, Orçamento e Finanças, Marcos 

Antonio de Almeida Pires; o Coordenador Geral de Assistência a Comunidade, José 

Claudio Valbuza; o Coordenador Geral de Ensino – Robson Prucoli Posse, a 

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

Coordenador Geral de Gestão de Campo, Wilson Pancieri; o representante do corpo 

Técnico Administrativo Fábio Adonias Monteiro. Ausentes: o Representante do 

Corpo Discente do Nível Médio, Otávio Luiz dos Santos Mapeli, o Diretor de 

Administração e Planejamento, Geraldo Pereira de Araújo; o Diretor de Pesquisa e 

Pós Graduação Leandro Glaydson da Rocha Pinho; o Representante do Corpo 

Docente – José Modesto da Fonseca e o Representante do Corpo Discente de Nível 

Superior Lucas Reichelm Costa. Após os registros de presença e verificação de 

quórum, com a palavra o presidente deste Conselho iniciou a reunião com a leitura 

da ata da reunião do dia 20/10/2016, momento em que foi aprovada por todos os 

presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente abriu a palavra para uma 

discussão a respeito da venda de tickets no Campus, diante da possibilidade de se 

extinguir o Setor de Tesouraria, tendo em vista sua inexistência no Organograma 

Institucional, assim como a necessidade de se destinar um servidor para 

operacionalizar o Sistema de Diárias e passagens. O Diretor Anderson, explicou que 

a experiência de distribuir as atividades de lançamento e prestação de contas de 

diárias e passagens entre diversos servidores não foi positiva. Que há necessidade 

de se centralizar os trabalhos do referido sistema designando-se um servidor para 

essa atribuição. Explicou que com a extinção da tesouraria, o Setor Financeiro teria 

que absorver as demandas daquele setor, no entanto, teríamos a problemática em 

se definir o local para venda de tickets alimentação e pagamento das multas da 

biblioteca. O membro Fábio sugeriu que os tickets fossem vendidos pelo próprio 

setor financeiro. A Membro Patrícia e José Claudio, ressaltam a necessidade de se 

atender os três turnos com a venda de tickets. Após ampla discussão e sugestões, o 

presidente do Conselho solicitou aos gestores presentes que discutissem sobre 

essas questões em outro momento, pensando em novas alternativas e soluções 
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para o ano de 2017. Continuando a reunião, o presidente realizou uma retrospectiva 

dos trabalhos até então realizados no respectivo ano, dando destaque as reuniões 

realizadas, as Resoluções aprovadas e os diferentes assuntos discutidos no ano de 

2016 que auxiliaram essa gestão na tomada de decisões. Por fim, realizou o 

encerramento do calendário de reuniões de 2016, parabenizou e agradeceu a todos 

pelo excelente trabalho. Franqueada a palavra, nada declararam. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15h com um coffee break. A presente 

Ata foi lavrada por mim, Renata Gati Dala Bernardina e, ao final, assinada pelos 

membros presentes em comum acordo. 

 

Anderson Mathias Holtz (presidente e Diretor Geral) _________________________ 

Patrícia Soares Furno Fontes - DE ____________________________________ 

Robson Prucoli Posse - CGE ___________________________________________ 

Marcos Antônio de A. Pires - CGAOF_____________________________________ 

José Claudio Valbuza – CGAC-     __________________________________ 

Djalse T. Magnago Linhales - CGRH______________________________________ 

Wilson Pancieri - CGGC _______________________________________________ 

Fábio Adonias Monteiro - Rep. Técnicos Adm. ______________________________ 

 

 


