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MEMÓRIA REUNIÃO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS
Data: 13 de agosto de 2020
Horário: 14 às 15h
Meio: google meet
Pauta: definir presidência e organizar andamentos
Presentes: Glaucilene Silva Gonçalves; Paulo Roger Roseno Dias; Crisanvania Luiz Gomes; Francisco Sávio da
Silva; Fernanda Kelly Parada Souza dos Santos; Franciely Laura de Arruda e Silva; Isabela Silva Campos;
Waldineia Lemes da Cruz Alves; Emanuel Vitor de Souza Pinheiro; Maristela Abadia Guimarães.
Ausências
justificada: Michelle Eiko Hayakawa
não justificadas: Alexandre Canto Melo; Orismeire Lucia Zanelato; Rodolfo Rossmann Gonçalves
Importa observar que Rheanni Sempio não foi convidada para a reunião porque a Comissão de Ética estava
apreciando como seria feita representação, assim foi convidada a secretária Dory Francielly Dias da Silva Fagundes.
No entanto, dadas as inúmeras atribuições a ela conferidas, a CE entendeu por outro nome, o que foi exposto nesta
reunião e acordado entre os membros da CPADS.
Primeiramente, os membros convidados a participar desta reunião foram indicados pelos gestores, conforme
relação:
DSGP
Francisco Savio da Silva
Franciely Laura de Arruda e Silva
Gabinete
Waldineia Lemes da Cruz Alves
Isabela Silva Campos
Corregedoria
Paulo Roger Roseno Dias
Fernanda Kelly Parada dos Santos Souza
DSTI
Glaucilene Silva Gonçalves
Rodolfo Rossmann Gonçalves
Procuradoria
Michelle Eiko Hayakawa
Emanuel Vítor de Souza Pinheiro;
Diretoria Executiva
Orismeire Zanelato
Alexandre Canto Melo
Comissão de Ética
Rheanni Sempio
Crisanvania Luiz Gomes

Iniciada a reunião, a presidenta Maristela convida os presentes para se manifestarem sobre quem poderia assumir
a presidência futura da CPADS. Consultado todos os presentes, o nome escolhido para presidir foi o de Emanuel Vítor de Souza
Pinheiro. A Instrução Norma va da CPADS exige também um/a secretário/a. Votado que Maristela assuma essa função para poder
passar todo o trabalho ao presidente votado.

Resolvida a escolha, foi dialogado sobre a importância da Comissão e o papel de cada membro na representação
de seu setor. Observou-se que todos são membros e não há suplentes; que as presenças às reuniões não são faculta vas; que as
ausências precisam ser jus ﬁcadas e que a nomeação de cada membro é delegada aos gestores do setor e os nomeados por
portaria estão em consonância com a Lei 8.112 de 1990, desse modo cabe ao servidor cumprir com suas funções administra vas
para o qual foi nomeado.
Esta memória será enviada ao Gabinete para que a Portaria de nomeação dos novos membros seja
confeccionada, foi o acordado e deliberado por todos os presentes.
Foi passada no momento da reunião a atribuição do setor SUAP ao Presidente da Comissão e re rada a concessão
da atual presidenta. Fica, portanto, com a concessão, o presidente e a chefe de gabinete.
Paulo Dais se dispôs a inicialmente alimentar a página da CPADS que abrirá uma nova aba em Comissão, porém
precisará dialogar - e os dados serem enviados para http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/informacoes-classificadas/ conforme
Guia de Transparência – 6ª ed. 2019.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
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