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Aos dezesseis dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete, às 15 horas e 30 minutos, 
fizeram-se presentes na sala da Diretoria Geral do Ifes campus Montanha, os membros do 
Conselho de Gestão. Registra-se a presença dos membros natos: Diretor-Geral,  André dos 
Santos Sampaio, Diretor de Ensino, Cláudia Cunha Monte de Oliveira, Diretor de Pesquisa, 
Pós-gradação  e  Extensão,  Sr.  Waylson  Zancanella  Quartezani,  e  também  os  membros 
representantes: Técnico Administrativo, Josimere F. De Oliveira Fernandes, Coordenador Geral 
de  Gestão  de  Pessoas,  Srª  Alcione  de  Souza,  Diretor  de  Administração  e  Planejamento, 
Marcos Roberto da Silva, Coordenador de Comunicação social e Eventos, Bilirrelli da Cunha 
Monte,  Coordenador  de  Tecnologia  da Informação,  Sr.  Félix  Luiz  Zanetti,  Coordenador  do 
Curso Técnico em Agropecuária, Sr. Ademir Juvêncio da Silva, Coordenador do Curso Técnico 
em Administração, Sr. Iuri Campos de Souza, membro representante dos docentes do campus, 
Sr.  Francesco  Suano  Neto,  membros  representantes  dos  discentes  do  campus,  a  aluna 
Isabella  Ribeiro  Botelho.  A reunião foi  aberta pelo  Presidente  do Conselho,  Sr.  André  dos 
Santos Sampaio, que deu as boas vindas e solicitou ao Servidor Bilirrelli a leitura da Ata da 
reunião do dia 28/06/2017 e que após de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, o 
professor Francesco solicitou  o processo no qual a prefeitura municipal de Montanha solicita 
ajuda e parceria para construção de um projeto para estudos e pesquisa  para nortear a coleta 
de lixo e destinação de resíduos sólidos, fosse encaminhado para ele apresentar na  reunião 
pedagógica, solicitou também que o Diretor André Sampaio participe da reunião, para que caso 
surja alguma dúvida, este possa saná-la. O Presidente, solicitou que fosse feita a Portaria que 
cria a comissão responsável pelo projeto de parceria do Ifes Campus Montanha e a Escola 
Família  Agrícola.  Após  essas  demandas  foi  dado  início  na  Pauta  da  Reunião:  Pauta  1  : 
Orçamento  do  Campus  Ifes  Montanha  –  O  Diretor  André  Sampaio,  explicou  sobre  a 
dificuldade de recursos que o Ifes e em especial nosso Campus vem passando desde de 2017, 
e  que  mesmo  cortando  vários  gastos  com  contratações  de  serviços  previstos,  cortes  de 
aquisição  de  material  e  outros,  precisaremos  cortar  mais,  e  deixou  claro  que  em 2018  a 
preocupação será ainda maior. Marcos falou que para chegar ao teto de R$ 1.200,000,00, é 
preciso no mínimo diminuir os gastos em R$ 40.000,00 por mês. André traçou como meta para 
encerrar o ano de 2017 diminuir a quantidade de diárias e solicitou que cada setor faça um 
levantamento de quantos servidores já foram capacitados. Francesco lembrou da sugestão do 
Waylson na qual ele fala da criação de um edital interno para selecionar os servidores que irão 
se capacitar. Josimere pergunta sobre o cenário dos auxílios para os alunos e o Diretor de 
administração, Marcos relata que é mais preocupante que os dos servidores. André deixa pré 
marcada a reunião do conselho gestor para outubro, onde será apresentado os dados de tudo 
que vem sendo gasto de 2016 e 2017. Francesco pede que o assunto orçamento continue 
sendo transparente para que assim a conscientização seja mais fácil  e  que todos possam 
ajudar..  Marcos  reforça  que  o  assunto  auxilio  para  os  alunos  seja  tratado  com  muita 
importância e cuidado, pois está muito escasso. A diretora de ensino Cláudia, relata que as 
pessoas estão ficando mais conscientes quanto aos gastos, mas que ainda precisa melhorar 
muito. Waylson fala sobre a importância de tentar captar recursos para projetos de pesquisas 
dos alunos, e que o número de pedidos para essas captações aumentou muito no estado e a 
quantidade de ofertas continua a mesma e com possibilidade de diminuir. Francesco pergunta 
se existe a possibilidade de atraso de sálario, Marcos responde que acha muito difícil que isso 
aconteça.  Por  fim,  Francesco sugere que uma das pautas  para  a  próxima reunião  seja  o 
Registro de ponto dos servidores.  Esta reunião foi  secretariada pelo Sr.  Bilirrelli  da Cunha 
Monte, a qual lavra esta ata e em concordância com o que está nela escrito aprovam com suas 
respectivas assinaturas os presentes.
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