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Ata da 10ª reunião do Conselho Superior do Ifes
- extraordinária 5 de novembro de 2010

No dia cinco de novembro de dois mil e dez, às quatorze horas, na sede da
Reitoria, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Superior do Ifes, sob a
presidência do Reitor o senhor Denio Rebello Arantes, com a presença dos
seguintes membros: do Colégio de Dirigentes os senhores Ademar Manoel
Stange, Luiz Marcari Júnior, Mauro Silva Piazzarollo e Rubens Marques,
titulares; do Corpo Discente as senhoras Lívia Maria Santos Oliveira e Thayssa
Vasconcellos Guide, titulares e o senhor Fábio Christiano ramos Alves Júnior,
suplente; do Corpo Docente os senhores João Batista Pavesi Simão, João
Paulo Barbosa, José Maria de Souza e Felipe Pereira Gonçalves, titulares; do
Corpo Técnico-Administrativo os senhores Marcos Antônio de Almeida Pires,
Sival Roque Torezani, Yuri Blanco e Silva e Norma Pignaton Recla Lima,
titulares; da Federação das Indústrias o senhor Neviton Helmer Gasparini,
titular; da Federação da Agricultura a senhora Maria Elisa Zago Rocha, suplente;
das Entidades dos Trabalhadores/Senge-ES o senhor Eliezer Cristino de
Oliveira, suplente; das Entidades dos Trabalhadores/Sintec-ES o senhor Heraldo
Gonçalves Fogos, suplente; da Secretaria de Estado da Educação a senhora
Adriana Sperandio, suplente. Justificaram a ausência os conselheiros Reynan
Giacomin Borlini, Lucio Fernando Spelta, Adelar Castiglioni Cazaroto, Miguel
Antônio Madeira da Silva Araújo e Wellington Luiz Pompermayer. Participou como
convidada a senhora Mariângela de Souza Pereira, Pró-Reitora de
Desenvolvimento Institucional. O Presidente abre os trabalhos agradecendo a
todos pela presença e apresenta como ponto de pauta a proposta de alteração no
Estatuto do Ifes, conforme a convocação para esta reunião extraordinária e o
arquivo encaminhado com antecedência aos senhores conselheiros. Com a
palavra, a senhora Mariângela passa a relatar as propostas de alteração, sendo
elas: no artigo primeiro, parágrafo primeiro, a atualização do endereço da
Reitoria. O conselheiro Pavesi sugere suprimir o parágrafo primeiro e inserir seu
conteúdo na alínea “a” do parágrafo segundo. A sugestão é aceita. O mesmo
conselheiro solicita a atualização do Código de Endereçamento Postal do
Campus de Alegre. No artigo sétimo a inserção da alínea “c”, Conselho de
Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, e no subitem “ii” a supressão da
palavra “produção”. No artigo oitavo há a sugestão de alterar o texto do parágrafo
segundo, em seu trecho final, para “excetuando-se o membro nato de que trata o
inciso I, cujo mandato coincidirá com o período do cargo que ocupa.” No Capítulo
II, retirar a palavra “produção”, bem como nos artigos vinte e seis e vinte e sete.
Encerradas as sugestões, o Presidente submete a aprovação, sendo
necesssários dois terços dos conselheiros para a presente aprovação; os vinte e

um conselheiros presentes aprovam as alterações apresentadas. Não havendo
mais assuntos a discutir, o Presidente agradece a todos e dá por encerrada a
reunião. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que será
assinada por todos os conselheiros presentes.

