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1) DISCUSSÃO

Aos dias doze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às 09:00 horas, na sala de Reunião Virtual do
Google Meet, reuniram-se os conselheiros Diego Grosmann, Sandra Maria de Sousa Caminha, Antônio da Cruz
Viana da Silva, Hemerson de Moura Silva, Marcos Vivian da Rocha Tolen no, Edna Santos Silva, Edilene dos Santos
Silva, José Evangelista Silva Pereira, Edivan Costa de Sousa, Chara Kelly da Silva Vieira para realização de reunião
extraordinária do conselho diretor do IFMA/Campus São João dos Patos convocada pelo presidente Renato Darcio
Noleto Silva conforme convocação n° 9/2021 com pauta: Informes e Expedientes; Aprovação do Regimento Interno
do Conselho Diretor do IFMA - Campus São João dos Patos; Formação das Comissões Permanentes: I - Orçamentos
e Finanças; II – Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão; III - Legislação e Normas. O Presidente do Conselho, Renato
Darcio Noleto Silva – Diretor Geral do campus São João dos Patos, iniciou a reunião cumprimentando e
agradecendo a presença de todos, e falou sobre os pontos de pautas a serem discu dos. Neste momento, o
presidente do conselho colocou para aprovação a Ata de Reunião do dia 08/02/2021. Perguntou se todos
concordavam com a aprovação, ou rejeição da ata. Todos Aprovaram. Seguidamente, o Presidente pediu para o
conselheiro Diego Grosmann conduzir a próxima pauta: Aprovação do Regimento Interno. Antes de dar
con nuidade, o Conselheiro Diego Grosmann levantou alguns pontos que ficaram pendentes: perguntou aos
conselheiros sobre alterar/explicar o que seria “o voto de qualidade” - art. 9º Parágrafo Único. O Conselheiro
Hemerson considerou que da maneira como está redigido o ar go, pode-se entender que o presidente do
conselho poderá votar duas vezes, e perguntou se esse é o entendimento do conselho. O conselheiro Diego propôs
esta redação ao ar go em discussão: O Presidente só exercerá seu voto em caso de empate.  Todos Concordaram
com a alteração do texto. Logo após, o conselheiro Diego informou que acrescentou o parágrafo 3°, art. 12 “As
ausências de conselheiros às reuniões extraordinárias do CONDIR devem ser jus ficadas, pelo email
<secretaria.condir.sjpatos@ifma.edu.br>, com o mínino de 2 (duas) horas de antecedência da reunião para a qual
foram convocados.” Não houve objeções. Seguidamente, con nuou com a leitura/apresentação da proposta do
regimento do conselho. TÍTULO III, CAPÍTULO III - DAS PROPOSTAS E SEU PROCESSAMENTO. O conselheiro
Hemerson sugeriu a seguinte redação para o art. 41, §1º “A Secretaria do CONDIR, no prazo máximo de dois (2)
dias úteis a par r do recebimento, submeterá o processo a despacho do Presidente do CONDIR, que encaminhará,
quando o conselho julgar per nente, a proposta para Consulta Pública para colher sugestões da Comunidade num
prazo não superior a dez (10) dias corridos”. O conselheiro Diego considerou que a proposta é avaliada antes da
reunião do conselho. Após as discussões, o ar go manteve a redação inicialmente proposta, e a inserção deste
parágrafo: §2º “Caso o Presidente julgue imper nente ele pode dispensar a Consulta Pública”. Logo após, o
conselheiro Hemerson propôs a seguinte redação para o §4º, art. 41 “O prazo para relatar é contado a par r do dia
seguinte ao recebimento do processo pelo Relator, não podendo tal prazo ser inferior a 30 (trinta) dias corridos.”
Considerou ser bom que o prazo seja definido a par r do po de matéria que se distribui, e necessário colocar pelo
menos o prazo mínimo. Art. 48 - A apresentação de projeto de resolução será: I - Por Conselheiro tular ou
suplente. O Conselheiro Hemerson perguntou quando da apresentação de projetos, se os suplentes têm, ou
deveriam ter, os mesmos “poderes” dos tulares; explicou que o legisla vo brasileiro não funciona desta forma. O
Presidente Renato Darcio falou que quando se fala em tular, ou suplente, a referência é a representa vidade,
explicou que o conselheiro tular tem prerroga va de representar um grupo maior, e que o suplente poderá
apresentar proposta quando ver como tular. O conselheiro Diego disse que essa situação difere um pouco do
legisla vo brasileiro, neste a suplência acontece em casos de impossibilidade do tular assumir o mandato, e que a
suplência do condir acontece até em reuniões específicas, e que começar a restringir o trabalho da suplência
acarretará alguns conflitos no momento das deliberações, explicou que quando o membro tular informa ausência



em reunião, o suplente é automa camente convocado para a reunião, com necessidade de tomar posse apenas
quando o tular for desligado do conselho. O conselheiro Hemerson lembrou que quando os conselheiros foram
convocados para tomar posse, houve convocação para tulares e suplentes, e que manter a dinâmica de dar posse
ao conselheiro suplente, quando convocado para reunião, poderá atrapalhar um pouco um andamento do
conselho, e que quando há vacância do cargo de membro tular, o suplente é automa camente efe vado sendo
dispensável a posse em reunião; falou também que a promoção do membro para tular é automá ca tanto para
reuniões específicas como para situações de vacância do membro de tular, e ressaltou que a discussão é sobre
colocar o membro tular de igual forma ao membro suplente, no que se refere a apresentação de projeto de
resolução propondo acrescentar um inciso ao ar go em discussão: “Por conselheiro suplente em efe vo exercício”.
Não houve objeções. ANEXO II - Modelo de Termo de Posse. O Conselheiro Hemerson propôs subs tuir a palavra
“atribuições” pela palavra “competências”. Considerou que o regimento u liza a palavra “competência” para a
descrição do que um conselheiro faz, e que há diferenças de significados entre as palavras. Todos concordaram.
Neste momento, o conselheiro Diego Grosman, propôs para o Presidente do Conselho proceder com a votação
para aprovação, ou rejeição do regimento, considerando finalizadas as discussões. O presidente agradeceu aos
conselheiros, falou que as discussões foram sa sfatórias, e ressaltou a importância da par cipação de todos na
construção do regimento. Em seguida, colocou para votação a aprovação do Regimento do Conselho Diretor do
Campus São João dos Patos. TODOS APROVARAM. Em seguida, passou para a próxima pauta: Formação das
Comissões Permanentes I - Orçamentos e Finanças; II – Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão; III - Legislação e
Normas. O Conselheiro José Evangelista perguntou se o suplente poderá par cipar dessas comissões. O
conselheiro Deigo Grosman esclareceu que por não ter direito a voto, o conselheiro suplente não poderá integrar
as comissões permanentes, e sugeriu fazer a indicação e aprovação das comissões permanentes considerando
também os membros tulares ausentes na reunião, com o obje vo de dar celeridade ao processo. Não houve
objeções. Após as discussões, ficou definido as comissões permanentes  com esta configuração: I - Orçamentos e
Finanças: Diego Grosmann - Diretor de Administração de Planejamento; Adriana Silva de Sousa - Representante
Sociedade Civil; Antonio da Cruz Viana da Silva - Representante técnico-administra vo; Edvan Costa de Sousa -
Representante discente; Marcos Vivian da Rocha Tolen no - Representante técnico-administra vo; II – Ensino,
Pesquisa, Inovação e Extensão: Sandra Maria de Sousa Caminha - Diretor de Desenvolvimento Educacional; Edilene
dos santos Silva - Representante egresso; Edna Santos Silva - Representante docente; Hemerson de Moura Silva -
Representante docente; Chara Kelly da Silva Vieira - Representante discente; Débora Emilli de Sousa Belchior -
Representante sindical;  Legislação e Normas: Marcos Vivian da rocha Tolen no - Representante técnico-
administra vo; Antônio Maia de Oliveira - Representante Sociedade Civil; Antonio da Cruz Viana da Silva -
Representante técnico-administra vo; Diego Grosmann - Diretor de Administração e Planejamento.
Seguidamente, o Presidente do Conselho Renato Darcio apresentou a proposta de calendário das reuniões
ordinárias do Conselho Diretor, considerou que as reuniões são trimestrais, sugeriu que a reunião seja prevista
para a penúl ma semana do mês que finda o trimestre, com pendencia apenas do dia e horário dentro de cada
semana. 1ª reunião: semana 22 a 26 de março; 2ª reunião: 21 a 25 de junho; 3ª reunião: 20 a 24 de setembro; 4ª
reunião: 20 a 23 de dezembro. O Conselheiro Hemerson falou, referente a proposta,  que observa pontos posi vos
e pontos nega vos, porém ressaltou que não definir o dia a reunião dificulta sua organização no que se refere a
agenda; propôs a definição do dia, e não somente a semana em que a reunião deverá ocorrer. O Conselheiro
Marcos Vivian sugeriu o calendário definindo as semanas, com a definição do dia em cada reunião anterior ao da
reunião pretendida. O Conselheiro Hemerson ponderou não ver problema em definir o dia, tendo vista que a
realização das reuniões ordinárias são a cada três meses; sugeriu alternar os dias das reuniões dentro da semana,
lembrou que são quatro reuniões ordinárias dentro do ano. . O Presidente Renato Darcio ressaltou que o
calendário é importante para o planejamento de todos os conselheiros, e colocou as propostas para votação.
Proposta 1 – Definir a semana; Proposta 2 – Definir o Dia (alternar os dias dentro da semana);  Proposta 3 – Definir
a semana, com a escolha do dia em cada reunião anterior ao da reunião pretendida. RESULTADO: 01 Votou a favor
da Proposta 1 - Edilene dos Santos Silva; 02 Votaram a favor da Proposta 2 - Hemerson de Moura Silva, Antônio da
Cruz Viana da Silva; 04 Votaram a favor da Proposta 03 - Diego Grosmann, Sandra Maria de Sousa Caminha, Marcos
Vivian da Rocha Tolen no, Edna Santos Silva); 01 Abstenção - José Evangelista Silva Pereira. Logos após, o
presidente do Conselho propôs definir o dia da semana, SEXTA-FEIRA, dia 26/03/2021, para a próxima reunião.
Todos concordaram. O conselheiro Hemerson falou que compreende a dinâmica do conselho no que se refere a
flexibilidade de horário, mas considerou sobre a necessidade de definir, previamente, os horários das reuniões em
calendário. Não Houve Objeções. Seguidamente, o Presidente Renato Darcio colocou para votação a proposta de
horário de Reuniões Ordinárias. Proposta 01 08:00 às 12:00h. Proposta 02 09:00 às 13:00h. RESULTADO: 04
Votaram a favor da Proposta 01 - Sandra Maria de Sousa Caminha, Edna Santos Silva, Edilene dos Santos Silva,
Chara Kelly da Silva Vieira; 04 Votaram a favor da Proposta 02 - Hemerson de Moura Silva, Antônio da Cruz Viana da
Silva, Diego Grosman, Marcos Vivian da Rocha Tolen no. 01 Abstenção - José Evangelista Silva Pereira. O
Presidente informou que houve empate, e em seguida,  votou a favor da proposta 01 (horário de 08:00 as 12:00h).
Logo após, o presidente do Conselho, Renato Darcio da Silva Noleto, agradeceu a presença de todos. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião tendo eu Paulo Otavio Miranda Rodrigues lavrado a presente Ata, a qual
depois de lida e aprovada, será assinada por pelo presidente e por todos os conselheiros presentes. São João dos
Patos (MA), 12 de fevereiro de 2021.
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