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RESOLUÇÃO Nº 036/2017, DE 06 JULHO DE 2017.

Dispõe sobre a homologação da resolução “ad referendum”
026/2017  que  trata  da  indicação  dos  agraciados  pelo
IFSULDEMINAS para a Concessão de Títulos Honoríficos.

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal
de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Sul  de  Minas  Gerais,  Professor  Marcelo
Bregagnoli, nomeado pelos Decretos de 12 de agosto de 2014, DOU nº 154/2014 –
seção  2,  página  2  e  em conformidade  com a  Lei  11.892/2008,  no  uso  de  suas
atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação do Conselho Superior
em reunião realizada na data de 06 de julho de 2017, RESOLVE:

Art. 1º – Homologar a resolução  “ad referendum” nº 026/2017 que trata da indica-
ção dos agraciados pelo IFSULDEMINAS para a Concessão de Títulos Honoríficos.

Art. 2º – Aprovar a  indicação e conceder aos indicados os Títulos Honoríficos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, confor-
me Resolução nº 043/2016.

- Passam a ter o título de Benemérito os senhores:
Cláudio Cosme Pereira de Souza, atual prefeito de Três Cora-

ções, pelo apoio na implantação do Campus Avançado Três Corações, com cessão de
servidores e aquisição de imóvel;

Geraldo Pereira de alvarenga, empresário, residente em Pouso
Alegre, pela doação da área para implantação do Campus Pouso Alegre;

Rogério Veiga Aranha, servidor público e ex-superintendente do
Patrimônio da União em Minas Gerais, pela finalização e contribuição em diversos
processos de regularização de imóveis cedidos ao IFSULDEMINAS.

-Passam a ter o título de Professor Emérito os senhores:
Claudino  Ortigara,  ex-diretor-geral  do  Campus  Inconfidentes,

pelo trabalho desenvolvido à frente da direção-geral da então Escola Agrotécnica de
Inconfidentes e ao longo de toda a sua carreira como docente.
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José Venicius de Souza, ex-diretor-geral do Campus Inconfiden-
tes, pelo trabalho desenvolvido à frente da direção-geral da então Escola Agrotécnica
de Inconfidentes e do Campus Inconfidentes e ao longo de toda a sua carreira como
docente, encerrada no Campus Pouso Alegre;

Walner José Mendes, ex-diretor-geral do Campus Machado, pelo
trabalho desenvolvido à frente da direção-geral da então Escola Agrotécnica de Ma-
chado e Campus Machado e ao longo de toda sua carreira como servidor público.

Art. 3º – A documentação do processo de concessão ficará arquivada na Reitoria, jun-
to ao Gabinete do Reitor. Os agraciados receberão os títulos em sessão solene deste
Conselho Superior, a realizar-se no dia 6 de julho de 2017, na sede central do IFSUL-
DEMINAS.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as dis-
posições em contrário.

Pouso Alegre, 06 de julho de 2017.

Marcelo Bregagnoli
Presidente do Conselho Superior

IFSULDEMINAS
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