
 
 
 

Assunto: Ata de reunião do Conselho Gestor n° 01/2019. 
 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove, na sala 
de reuniões do bloco I do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Patrocínio, às 13h02min (treze 
horas e dois minutos), reuniram-se os membros do Conselho Gestor do 
IFTM – Campus Patrocínio para definir a nova composição do referido 
conselho, a Cessão e futura doação do Conjunto de Secador de Café para 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, a transferência em 
definitivo do veículo Parati ao IFTM – Campus Patos de Minas e os novos 
valores dos espaços públicos para 2019. O diretor explicou que a presença 
do estagiário João Marcos Aparecido Gonçalves, na reunião era 
necessária para lavrar a ata. Marlucio abriu a reunião cumprimentando a 
todos e em seguida, esclareceu o motivo da reunião. Segundo ele, o 
primeiro assunto a ser discutido era a nova composição do Conselho 
Gestor do IFTM - Campus Patrocínio, o qual encontra-se com vagas em 
aberto dos representantes do ensino médio, devido ao término do curso 
pelos integrantes. Marlucio esclareceu que esta nova escolha será 
temporária devido ao encerramento do mandato no final deste ano de 2019 
e informou que delegará ao grêmio estudantil a responsabilidade em 
indicar três alunos de cada curso do ensino médio para a candidatura, 
totalizando seis alunos.  Ele lembrou a todos sobre as eleições para reitor 
e diretores gerais dos Campi do IFTM, informando que irá se candidatar a 
diretor deste Campus e que a partir de julho, por princípios éticos, sairá da 
direção. Marlucio solicitou ao Professor Ricardo que assuma o cargo de 
diretor geral durante o período eleitoral. O Diretor informou ainda, que por 
motivos eleitorais e para evitar desavenças, foi cancelado a inauguração 
do bloco II. Ele e todos os presentes se manifestaram satisfeitos quanto a 
doação e retirada do Campus do Conjunto de Secador de Café para a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, cientes que na Secretaria 
este  maquinário terá uma nova utilização. Marlucio, com a concordância 
de todos informou que o veículo Parati por ter permanecido sem uso no 
Campus Patrocínio estava gerando gastos desnecessários e que sua 
transferência em definitivo ao Campus Patos de Minas permitirá um melhor 
uso deste. Quanto aos valores vigentes no ano de 2019 para utilização dos 
espaços físicos do instituto, os mesmos ficaram assim definidos: parte 
externa valor do metro quadrado de R$ 0,50 (cinquenta centavos), área 
interna valor do metro quadrado de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), 
anfiteatro valor do metro quadrado de R$ 1,00 (um real). O diretor informou 
que a utilização desses espaços será mediante a demanda e decisões para 
alinhá-las para algumas concedentes. E que para a utilização por 
entidades públicas os mesmos serão disponibilizados sem ônus, conforme 



 
 
 

legislação. Todos os presentes concordaram com as decisões tomadas e 
a reunião foi encerrada as 13h29min. (treze horas e vinte e nove minutos). 
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