
 
 

ATA nº (15/2016) - Reunião - Direção 

Local: Sala de Reuniões– 
Sede 

Data: 18/08/2016 Início: 08h:25min Término: 12h30min 

PARTICIPANTES: 
 
Ricardo Kozoroski Veiga (Diretor Geral);  
Valderi Pereira Valente (Diretor de Administração e Planejamento); 
Orlando Cristofolini (Diretor de Departamento de Desenvolvimento Educacional);  
Antonio Luis Tramontin (Coordenação de Produção);  
Katia Regina Koerich Fronza (Coordenadora de Geral de Ensino da Unidade Urbana); 
Adelar Benetti (Coordenador Geral de Administração e Finanças); 
Claudio Keske (Coordenação de Extensão);  
Fabricio Campos Masiero (Coordenação de Pesquisa);  
Elizeti Nienkotter (Coordenação da Unidade Tecnológica);  
Leonardo José Antunes (Chefe de Gabinete). 
 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
 
1 - Apresentação do orçamento 2017; 
2 - Aplicação dos recursos (investimento e custeio) até dezembro; 
3 - Bolsas internas de Pesquisa/Extensão - resultado do edital;  
4 - FETEC; 
5 - Política de recursos hídricos; 
6 - Reunião de divulgação de resultados e perspectivas com a comunidade; 
7 - Formulação de pauta o para Concampus; 
8 - Assuntos Gerais (aceita-se sugestão de pauta). 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 
1. No tocante ao orçamento de 2017, o Diretor Geral apresentou à Equipe de Direção 
planilha com os dados que explicitam a redução de aproximados R$ 1.100.000,00 (um 
milhão e cem mil reais), ressaltando a consequente necessidade do corte de 27 (vinte e 
sete) terceirizados em virtude de ser esta a maior despesa do Campus, aproximadamente 
50% (cinquenta por cento), bem como, o corte ainda em diárias, energia e alimentação. 
Reforçou que no ano de 2016 houve aproximados 15% (quinze) de redução em relação 
ao ano de 2015. 
2. Sobre a aplicação de recursos (investimento e custeio) até o mês de dezembro, está 
previsto o gasto com o gerador; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a compra de livros; 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na parte hídrica, em razão dos vazamentos no mês de 
agosto decorrentes de furos nos canos. A equipe de direção, em decorrência da 
expressiva monta para resolver a problemática no encanamento, decidiu recorrer à 
Reitoria para pleitear verbas a fim de solucionar a questão hídrica do Campus. O Diretor 
Geral irá pessoalmente falar com a Reitora, a fim de explicar o caso furtuito referente à 
tubulação. A equipe estudará a viabilidade de realizar o projeto através de custeio.   
3. Quanto às bolsas internas de Pesquisa/Extensão, a Equipe de Direção disponibilizará 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o mês de dezembro, além dos valores já previstos, a fim 
de reforçar os editais. Serão contempladas 04 (quatro) bolsas de pesquisa, sendo 02 
(duas) do médio e 02 (duas) do superior e 01 (uma) de extensão. 



4. A FETEC contou com 172 (cento e setenta e duas) inscrições, número recorde para o 
evento. O quantitativo de stands ainda não é certo. O CGIS buscará os stands no 
Campus Ibirama. Foi recebido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) advindos da 
Reitoria, para custeio do evento. 
5.  Já previamente discutido no item 2; 
6. Na próxima sexta-feira, dia 26 de agosto, será realizada reunião no Auditório da 
Unidade Urbana, para a divulgação das medidas a serem tomadas pela Equipe de 
Direção a fim de adequar à nova realidade econômica do Campus.  
7. A equipe decidiu apresentar ao Concampus os projetos referentes à Estrada do 
Redentor, no tocante ao trecho que circunda o Campus, totalizando 1,5Km (um 
quilômetro e meio). 
8. Foram trazidas para avaliação da equipe, diárias com valores elevados dos servidores, 
Leandro Marcuzzo, Tamiris Possamai e Rubens Pravuk, as quais foram todas aprovadas. 
O pedido do servidor Leandro Marcuzzo foi aprovado por ter sido feito anteriormente ao 
edital 09/2016;  
Às 09h:57min. a servidora Kátia Fronza teve que deixar a reunião; 
Às 10h:05min. o servidor Cláudio Keske precisou ausentar-se da reunião; 
O DDE salientou que por orientação do Auditor Chefe, banco de horas, é ilegal, salvo por 
autorização da chefia imediata; 
A Equipe de Direção tentará reunir-se todas as quintas-feiras no período matutino, 
sempre que possível. 

ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 


