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Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo 5 (cinco) páginas, foi apresentado em 06/12/2021, o qual foi
protocolado sob nº 98038, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 17122 e averbado no registro primitivo nº 17122 no
Livro A-286 deste Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Vitória -es na presente data.
Apresentante
FACTO - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia
Natureza
Ata > Averbação sem alterações
Denominação da PJ: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACTO
Certifico que, nesta data, às folhas 214 no Livro A-286, que se deu a 64 ª averbação, referente a Ata da 148ª Reunião do
Conselho de Administração da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA FACTO, realizada no dia 17 de novembro de 2021, com ato constitutivo registrado sob o nº17122 do Livro nº A-19.
Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:
ANDRE ROMERO DA SILVA:079.772.818-05 (Padrão: ICP-Brasil)
MARCELO TEDOLDI MACHADO:077.883.277-51 (Padrão: ICP-Brasil)
WAYLSON ZANCANELLA QUARTEZANI:100.055.327-28 (Padrão: ICP-Brasil)
NAGILA DE FATIMA RABELO MORAES:513.146.906-63 (Padrão: ICP-Brasil)
JOSE ALEXANDRE DE SOUZA GADIOLI:820.824.217-91 (Padrão: ICP-Brasil)
ADONAI JOSE LACRUZ:042.088.187-51 (Padrão: ICP-Brasil)
KLINGER CECCON CAPRIOLI:031.125.797-63 (Padrão: ICP-Brasil)
MARIA DA PENHA XAVIER ARAUJO:324.914.337-53 (Padrão: ICP-Brasil)
GEOVANI ALIPIO NASCIMENTO SILVA:124.266.297-97 (Padrão: ICP-Brasil)
LUCIANO FORRECHI:024.633.627-74 (Padrão: ICP-Brasil)
NEVITON HELMER GASPARINI:761.258.237-68 (Padrão: ICP-Brasil)
RENATO TANNURE ROTTA DE ALMEIDA:031.885.017-65 (Padrão: ICP-Brasil)

VITORIA, 14 de dezembro de 2021
Assinado eletronicamente
CLAUDIA REGINA PANDOLFI
Escrevente
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.
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ATA
DA
148a
REUNIÃO
DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
FACTO

Às dezessete horas do dia dezessete de novembro de dois mil e vinte e um, reuniramse, em sessão única, após convocação verbal e por chamada através de Edital, por
videoconferência

utilizando

a

plataforma

Google®

Meet

no

endereço:

meet.google.com/guv-erjh-opu, para deliberação da pauta do dia. Estiveram reunidos
os conselheiros André Romero da Silva (Presidente), Nágila de Fátima Rabelo Moraes,
Maria da Penha Xavier Araújo, Marcelo Tedoldi Machado, Geovani Alipio Nascimento
Silva, Luciano Forrechi, Waylson Zancanella Quartezani, José Alexandre de Souza
Gadioli, Neviton Helmer Gasparini e o Diretor Presidente Klinger Ceccon Caprioli.
Estivem presentes ainda, como convidados, os senhores Renato Tannure Rotta de
Almeida e Adonai José Lacruz. Os membros do Conselho ausentes nesta sessão não
apresentaram justificativas. O Presidente do Conselho, Sr. André Romero da Silva,
abriu a reunião e designou o Diretor-Presidente, Sr. Klinger Ceccon Caprioli, para
secretariar e conduzir a reunião, bem como lavrar a ata da mesma. Na ocasião o
Diretor-Presidente leu a pauta com os seguintes pontos: 1 – apresentação e aprovação
da nova Diretoria Executiva e, 2 – assuntos gerias, tendo sido aprovada pelos
presentes. Na ocasião o Sr. Klinger Ceccon Caprioli informou que o mandato da atual
diretoria executiva se encerra no dia treze de dezembro de dois mil e vinte e um, sendo
necessária a designação de nova diretoria. Na ocasião, o Sr. Klinger agradeceu a
oportunidade de ter presidido a Fundação durante os últimos quatro anos e que neste
período os desafios foram muitos, mas que se diz satisfeito com os resultados que
puderam ser alcançados. Agradeceu ao Reitor do Ifes pela confiança na indicação há
quatro anos atrás, agradeceu aos colegas de diretoria Marcelo Schimidt e Renato De
Angeli e Giovani Zanetti que esteve por um ano na diretoria, agradeceu aos
conselheiros pela confiança e aos colaboradores da Facto pela oportunidade e
empenho no trabalho desenvolvido. Disse ainda que o Magnífico Reitor do Ifes,
conforme preconizado no estatuto da Fundação indica a diretoria executiva, solicitou
sua permanência como Diretor Presidente para mais um mandato, no entanto por ter
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iniciado um curso de doutorado, o Sr. Klinger justificou ao Reitor que necessitará
intensificar dedicação ao curso de doutorado e se permanecer na presidência,
possivelmente não conseguirá se dedicar ao doutorado. Com as justificativas do Sr.
Klinger de impossibilidade de permanecer por mais um mandado como Diretor
Presidente da Fundação, o Magnífico Reitor então indicou para composição da nova
Diretoria Executiva da Facto para um mandato de quatro anos os senhores: Professor
Renato Tannure Rotta de Almeida para o cargo de Diretor Presidente; Professor
Adonai José Lacruz para o cargo de Diretor-Administrativo-Financeiro e; Professor
Klinger Ceccon Caprioli para o cargo de Diretor-Científico. O Sr. Klinger aceitou o
convite para permanecer na diretoria como Diretor Científico para que seja feita uma
transição adequada durante os próximos meses. A palavra foi passada ao Professor
Renato Tannure que se apresentou e disse ser uma honra e um grande desafio estar à
frente da fundação, mesmo que já tenha estado na condição de conselheiro e até
presidindo o conselho anteriormente, e que trabalhará para a continuidade do
crescimento da fundação, dada a sua importância para os IFs por ela apoiados. O
Professor Adonai se apresentou, disse sobre sua formação e se disse disposto e
animado para auxiliar à Facto enquanto Diretor administrativo-financeiro. Na sequência,
o presidente do conselho franqueou a palavra aos presentes. A conselheira Nagila fez
uso da palavra dizendo estar feliz com a vinda do Professor Renato Tannure para a
presidência, já trabalharam por anos juntos no Ifes. Nagila agradeceu ainda ao Klinger
pelo trabalho desempenhado durante a sua gestão e deu boas-vindas ao Professor
Adonai. A conselheira Maria da Penha fez uso da palavra dizendo da importância da
continuidade do trabalho que vem sendo desempenhado na Facto e lembrou dos
momentos difíceis vividos pela fundação ultimamente e que na pandemia os desafios
aumentaram. Ela ainda desejou sucesso à nova diretoria e solicitou que seja dada
visibilidade da Facto junto aos campi do Ifes. O conselheiro Geovani cumprimentou a
todos, agradeceu ao Klinger pelo trabalho executado e deu boas-vindas à nova
diretoria se colocando à disposição para auxiliar. O conselheiro José Alexandre deu
boas-vindas aos “titãs” que aceitaram o desafio de estarem à frente da diretoria,
enalteceu o trabalho feito até agora e desejou sucesso ao trabalho que será
continuado.

O

cumprimentou

conselheiro
os

presentes

Marcelo
e

disse

parabenizou
que

a

a

fala

palavra

do

do
dia

José
se

Alexandre,
traduz

em

“sustentabilidade”. Disse que a substituição que o Klinger fez ao seu antecessor que
havia feito uma abertura da fundação para outros horizontes e o trabalho do Klinger na
sequência que trouxe sustentabilidade ao que havia sido iniciado foi um grande feito.
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Parabenizou ainda ao Reitor pelas escolhas dos nomes para a diretoria da fundação e
se colocou à disposição para colaborar. O conselheiro Luciano Forrechi agradeceu e
parabenizou ao Klinger pelo trabalho desempenhado e reconheceu a importância da
Fundação para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Deu boasvindas ao Adonai e disse ainda ser um grande desafio gerir uma fundação e que tem
certeza que o Professor Renato e os demais diretores darão continuidade às ações. O
conselheiro Neviton parabenizou os indicados pelo Reitor, agradeceu ao Klinger pelo
trabalho. Lembrou que inovar é uma tarefa hercúlea, mas mesmo assim o Espírito
Santo tem se destacado na inovação, mencionando o Movimento Capixaba pela
Inovação como um exemplo. Neviton se colocou à disposição para colaborar. Por fim, o
atual Diretor-Presidente Professor Klinger agradeceu novamente a confiança nele
depositada, disse se despedir da presidência com a sensação de dever cumprido, que
muito foi feito, mas que ainda há muito a se fazer, afinal a melhoria contínua deve ser
uma meta constante da diretoria. Após todas essas considerações, não havendo mais
ninguém fazendo uso da palavra, o presidente do Conselho colocou em votação a
indicação da nova diretoria feita pelo Magnífico Reitor do Ifes e o conselho APROVOU,
por unanimidade dos presentes, a composição da nova Diretoria Executiva que passa a
exercer suas funções a partir do dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um, por
um período de quatro anos, ou seja, encerrando-se em treze de dezembro de dois mil e
vinte e cinco. O Sr. Klinger lembrou a todos que com a aprovação do nome do
Professor Renato Tannure para a presidência da Facto, deverá o Conselho Superior do
Ifes indicar outro nome para substituí-lo no Conselho de Administração da fundação,
uma vez que o mesmo ocupa, no mandato do atual conselho, uma vaga, daquelas
indicadas pelo Conselho Superior do Ifes, de conselheiro suplente. Assim que for
indicado um nome pelo Ifes, será convocada reunião deste Conselho para apreciação
e, estando em conformidade com as atribuições do cargo, uma possível aprovação. Ao
final, o Presidente do Conselho agradeceu aos presentes, agradeceu ao Klinger pelo
trabalho desempenhado durante a sua gestão e pelo aceite em permanecer mais um
tempo na diretoria como diretor científico e deu boas-vindas e desejou sucesso ao
Professor Renato Tannure e ao Professor Adonai na nova jornada que se iniciará,
colocando-se à disposição para auxiliá-los naquilo que lhe couber, enquanto presidente
do Conselho. O segundo ponto de pauta sobre informes gerais, se fez desnecessário
nesta sessão. Nada mais havendo a tratar e deliberar, encerrou-se esta sessão,
seguindo-se as assinaturas da presente ata secretariada por Klinger Ceccon Caprioli,
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Diretor Presidente da Facto, que a lavrou, bem como seguem abaixo, as assinaturas de
todos os conselheiros e convidados presentes, acima nominados e referenciados.

André Romero da Silva
Presidente do Conselho

Geovani Alipio Nascimento Silva

Nágila de Fátima Rabelo Moraes

Klinger Ceccon Caprioli
Diretor Presidente da Facto

Luciano Forrechi

Marcelo Tedoldi Machado

José Alexandre de Souza Gadioli

Maria da Penha Xavier Araújo

Waylson Zancanella Quartezani

Neviton Helmer Gasparini

Renato Tannure Rotta de Almeida

Adonai José Lacruz
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TERMO DE POSSE
Às dezoito horas do dia dezessete de novembro de dois mil e vinte e um, em sessão
realizada via webconferência, por meio do link: meet.google.com/guv-erjh-opu,
tomaram posse como indicados pelo Magnífico Reitor do Ifes e aprovados pelo
Conselho de Administração da Facto, os seguintes diretores:
Renato Tannure Rotta de Almeida, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, servidor
público federal, portador do CPF 031.885.017-65 e RG 1.182.403 SSP/ES, residente
na Av. Copacabana, 556, casa 20, Morada de Laranjeiras, Serra – ES, CEP 29.166820, Diretor Presidente;
Adonai José Lacruz, brasileiro, casado, servidor público federal, portador do CPF
042.088.187-51 e RG 1.477.884 SSP/ES, residente na Rua Rosa Amarela, 229, Novo
México, Vila Velha – ES, CEP 29.104-020, Diretor Administrativo/financeiro;
Klinger Ceccon Caprioli, brasileiro, solteiro, administrador, servidor público federal,
portador do CPF 031.125.797-63 e RG 1.074.769 SSP/ES, residente na Rua
Tupinambás, 342, aptoº 502, Jardim da Penha, Vitória – ES, CEP 29.060-810, Diretor
Científico.
Os diretores aqui empossados terão mandato com duração de 04 (quatro) anos,
iniciando no dia 14/12/2021 (quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um) e
finalizando no dia 13/12/2025 (treze de dezembro de dois mil e vinte e cinco, conforme
deliberado na Ata da 148ª Reunião do Conselho de Administração da Facto.
Assinam este Termo de Posse os diretores empossados abaixo relacionados:

Renato Tannure Rotta de Almeida

Adonai José Lacruz

Klinger Ceccon Caprioli

Rua Wlademiro da Silveira, 75 – Jucutuquara – Vitória – ES – CEP:29040830 – Telefone (27)3323-5525/5111/4170/4770

Total
R$ 418,02

