
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Bento Gonçalves 

Conselho do Campus 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2020 

 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às catorze horas, foi realizada a segunda 1 

reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2020. A reunião foi realizada via 2 

webconferência. A sessão foi presidida pelo presidente do Conselho, professor Rodrigo Otávio 3 

Câmara Monteiro. Estiveram presentes os seguintes conselheiros, que foram empossados na 4 

ocasião: representantes discentes – Giancarlo Dal’ Mas Tarso (titular), Júlia Sonaglio Pedrassani 5 

(titular) e Regina Zanetti (titular); representantes docentes – Amália Cardona Leites (titular), 6 

Jônatan Müller (titular) e Josiane Pasini (titular); representantes técnico-administrativos –  7 

Áureo Vandré Cardoso (titular), Érica Primaz (titular) e Pauline Fagundes Rosales (titular). 8 

Também esteve presente o conselheiro representante da comunidade externa – Alexandre de 9 

Oliveira Frozza (suplente). Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana e 10 

prestaram apoio técnico os servidores Augusto Basso Veber e Thiago Grassel dos Reis. Pauta da 11 

reunião: 1. Criação de uma comissão ad hoc para revisar o Regimento Interno do Conselho do 12 

Campus. O Presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, 13 

saudou a todos e passou orientações sobre a ferramenta de webconferência, para o bom 14 

andamento da reunião. Após, solicitou à Secretária do Conselho, Sandra Nicolli Piovesana, que 15 

efetuasse uma chamada em voz alta, a fim de confirmar a presença de todos os conselheiros. 16 

Em seguida, o professor Rodrigo fez uma breve explanação sobre a dinâmica e funcionamento 17 

das reuniões e declarou iniciada a sessão, dando as boas-vindas aos novos conselheiros e 18 

concedendo-lhes a posse. Na sequência, fez uma manifestação de solidariedade, em nome do 19 

Conselho e do Campus Bento Gonçalves, às famílias das vítimas da Covid-19 no município. E, 20 

nesse mesmo espírito de consternação, também prestou uma singela homenagem à servidora 21 

do IFRS – Campus Sertão, professora Rosilene Kaiser Perin, que havia falecido naquela manhã. 22 

Expediente. O Presidente passou a palavra ao conselheiro Áureo Vandré Cardoso, que 23 

inscreveu-se com antecedência, junto à Secretaria do Conselho, para falar no expediente. 24 

Áureo contextualizou e justificou os motivos que o levaram, em discussão por e-mail com os 25 
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demais membros do conselho, a propor esta reunião extraordinária e sua respectiva pauta 26 

única. Destacou a necessidade evidente de revisão do Regimento Interno do Conselho do 27 

Campus, em virtude de algumas situações que tornam inviável o seu cumprimento e podem 28 

gerar algum vício de origem e nulidade de algum determinado ato. O professor Rodrigo 29 

esclareceu que essa necessidade de revisão do Regimento já havia sido identificada pela 30 

Presidência e pela Secretaria do Conselho, mas que, em virtude das demandas geradas pela 31 

pandemia, optou-se por apresentar essa questão quando da recomposição do conselho, que 32 

ora acontece. Na sequência, o Presidente informou que a Secretaria do Conselho também havia 33 

recebido uma proposição de moção, encaminhada pelos representantes técnico-34 

administrativos. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso efetuou a leitura do documento, a seguir 35 

transcrito: “Nos termos dos artigos 14, 18 e 37 do Regimento Interno deste Conselho, para que 36 

seja apreciado pelo Plenário, na sessão que será realizada nesta data, apresentamos a 37 

proposição de moção de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à nossa Instituição 38 

a todos os conselheiros e conselheiras que exerceram mandatos neste Conselho.” Áureo 39 

pontuou que todos os representantes dos segmentos atuam de forma voluntária e sugeriu que, 40 

se aprovada essa moção de agradecimento, além de uma resolução, seja enviada uma 41 

correspondência a cada um desses conselheiros, informando-os sobre essa deliberação. Em 42 

regime de votação: moção de agradecimento aprovada por unanimidade. Ordem do dia. 43 

Criação de uma comissão ad hoc para revisar o Regimento Interno do Conselho do Campus. O 44 

Presidente do Conselho reiterou que considera importante uma revisão no Regimento Interno 45 

e abriu a palavra aos conselheiros, para manifestações. O conselheiro Áureo, além de ratificar 46 

suas considerações feitas no expediente, apresentou um destaque (adendo) à proposta de 47 

criação da comissão ad hoc, através do qual, ficaria autorizado o Presidente do Conselho a 48 

emitir resoluções ad referendum, até que os trabalhos da referida comissão estivessem 49 

finalizados e apreciados pelo plenário. A conselheira Amália Cardona Leites ponderou que, 50 

antes de votar o destaque, seria importante definir o prazo da comissão. O conselheiro Jônatan 51 

Müller comentou sobre a forma de composição dessa comissão, visto que o Regimento Interno 52 

permite a participação de “não conselheiros” em comissões ad hoc. A conselheira Érica Primaz 53 

sugeriu que o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão seja de 60 (sessenta) dias. O 54 

conselheiro Áureo propôs que o Presidente do Conselho se comprometa a consultar os 55 

conselheiros antes de emitir qualquer resolução ad referendum, a fim de dar mais tranquilidade 56 

aos representantes dos segmentos. Áureo também considerou que apenas membros do 57 
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conselho devam participar da comissão, sendo um representante de cada segmento, o que foi 58 

aceito pelo conselheiro Jônatan. Após essas manifestações e discussões, o Presidente do 59 

Conselho encaminhou as respectivas votações: a) Em regime de votação: criação de uma 60 

comissão ad hoc para revisar o Regimento Interno do Conselho do Campus aprovada por 61 

unanimidade. b) Em regime de votação: prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos 62 

trabalhos da comissão aprovado por unanimidade. c) Em regime de votação: composição da 63 

comissão (um membro titular e um suplente de cada segmento) aprovada por unanimidade. 64 

Após, o Presidente solicitou que os conselheiros se voluntariassem para participar da comissão, 65 

que ficou assim constituída: Regina Zanetti (representante discente titular), Giancarlo Dal’ Mas 66 

Tarso (representante discente suplente); Amália Cardona Leites (representante docente titular), 67 

Jônatan Müller (representante docente suplente); Pauline Fagundes Rosales (representante 68 

técnico-administrativa titular), Érica Primaz (representante técnico-administrativa suplente); 69 

Thompsson Benhur Didone (representante da comunidade externa titular), Alexandre de 70 

Oliveira Frozza (representante da comunidade externa suplente). d) Em regime de votação: 71 

destaque autorizando o Presidente do Conselho do Campus a emitir Resoluções ad referendum 72 

até que os trabalhos da referida Comissão estejam finalizados e apreciados pelo Plenário, com 73 

a condição de que seja efetuada uma consulta prévia aos conselheiros, aprovado por 74 

unanimidade. 2. Assuntos Gerais. O conselheiro Áureo esclareceu que acompanha as reuniões 75 

de Direção como representante da área da Comunicação, a fim de dar mais transparência aos 76 

atos da Gestão e facilitar sua divulgação. Salientou, ainda, que por uma decisão pessoal, não 77 

tem nenhuma relação com cargos de gestão, por acreditar que, assim, seu trabalho na 78 

Comunicação flui melhor. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho do Campus 79 

agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às quinze horas e dez 80 

minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 81 

Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro _______________________________________________ 

Alexandre de Oliveira Frozza ___________________________________________________ 

Amália Cardona Leites ________________________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso ________________________________________________________ 

Érica Primaz _________________________________________________________________ 

Giancarlo Dal’ Mas Tarso  ______________________________________________________ 

Jônatan Müller  ______________________________________________________________ 
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Josiane Pasini _______________________________________________________________ 

Júlia Sonaglio Pedrassani  ______________________________________________________ 

Pauline Fagundes Rosales ______________________________________________________ 

Regina Zanetti _______________________________________________________________ 

 


