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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e sete minutos, por
videoconferência, sob a presidência do Diretor-Geral, Sebas ão Francelino da Cruz, reuniu-se o Conselho de Câmpus. I) ABERTURA DA
REUNIÃO: O presidente dá as boas-vindas aos presentes, agradecendo a par cipação de todos. Diz que haveria também a aprovação do
orçamento, mas ainda dependemos de algumas decisões do Congresso. Para as inaugurações das obras dependemos da agenda do
Ministério da Educação, talvez tenhamos a presença do ministro e secretário da SETEC. Quanto à estrutura básica provavelmente
teremos um câmpus completo até 2022, visto que está saindo a licitação para o auditório. Registra-se em ata a presença da conselheira
Rafaela Evangelista Alves no lugar do conselheiro tular Ronaldo Santos de Oliveira. II) EXPEDIENTE: Passa-se a palavra ao relator Luciano
Delmondes de Alencar que apresenta seu parecer de relatoria aos presentes. Fala que não fará a leitura do documento todo, pois o
mesmo já foi enviado por e-mail aos conselheiros. Fala sobre a adequação dos nomes em atendimento à Resolução 52, de 8 de abril de
2008 do CNJ e o histórico para escolha dos nomes. O voto do relator é favorável à aprovação dos nomes: “Refeitório Neto Guazzelli” e
“Oﬁcina da Área de Indústria Allan Braune Reis”. Sebas ão: lembra que a aprovação dos nomes foi feita em reunião geral com os
servidores. Passa-se ao regime de votação: contrários ao voto do relator: 0. Favoráveis: 6. Abstenções: 0. Sebas ão: convite para que a
conselheira Daniele entregue um o cio à família do Neto Guazzelli solicitando autorização para uso do nome, sendo que para a família do
Prof. Allan será encaminhado via e-mail. III) ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às quatorze horas e
dezoito minutos, da qual eu, Talita Dina Rossi, lavro a presente ata. Após ser lido e aprovado, o documento será assinado por mim e
demais presentes.
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