
 

 

ATA Nº 18/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões - Sede 

Data: 
21/09/2018 

Início:  
09h:20min 

Término:  
11h33min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Marco Antonio Imhof (Direção de Departamento de Administração e Planejamento);  
Neiva Roepers de Araújo (Coordenação de Geral de Ensino); 
Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças);  
Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços);  
Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando);  
André da Costa (Coordenação de Pesquisa);  
Claudio Keske (Coordenação de Extensão);  
Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Reforma de Emergência no prédio de banheiros da Agranomia; 
- Denúncia no Ministério do Trabalho; 
- Prioridades de investimento e custeio; 
- Informes do CODIR; 
- Obras na U.U. e cantina; 
- Local Aquicultura; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
- Prioridades de investimento e custeio: O DAP informou que recentemente recebemos 
mais 10% (dez por cento) de custeio, totalizando 90% (noventa por cento) até o momento. 
O valor para investimento já foi todo recebido. Serão adquiridos ainda 01 (uma) estufa para 
o setor da Agri I e as demais conforme necessidade/possibilidade e 01 (um) datashow. O 
Coordenador do CGAE solicitou a troca de caixas d’água dos alojamentos e reformas da 
estrutura dos telhados dos mesmos, priorizando os que estão com maior infiltração. Será 
ainda realizada uma pequena reforma no telhado da mecanização e sobrando alguma 
quantia, será continuada a reforma dos telhados das residências funcionais.  
- Reforma de Emergência no prédio de salas de aula da Agronomia: O piso dos banheiros 
feminino e masculino do prédio da agronomia estão cedendo, devido a problemas de no 
projeto, execução e fiscalização. O engenheiro Mario Alexandre explicou que não se trata 
de laje, razão que influenciou para o afundamento do piso. Ressaltou que o prédio foi feito 
sobre aterro onde corre água por baixo, que deve ter movimentado a terra no local. A obra 
já está fora da agronomia. Estima-se o reparo em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Estima-se o prazo de execução em 03 (três) meses. A 
reforma será tratada como urgência. 
- Denúncia no Minstério do Trabalho: Recebemos da reitoria a documentação sobre 
denúncia sobre o descumprimento de diversas NRs, onde estão sendo denunciados vários 
campus do IFC, dentre eles Rio do Sul. O DAP, CGIS e CGP apurarão as necessidades de 
adequação e repassarão à reitoria. 
- Local da Aquicultura: O CGP explica que de acordo com os servidores que usam o local, é 



 

 

necessário mudar o local da aquicultura. A equipe decidirá o assunto na próxima reunião, a 
fim de ter mais tempo para planejar a mudança e levantar os possíveis gastos. 
- Obras na U.U. e cantina: Na Unidade Urbana será feito o fechamento do refeitório. Será 
fechado o espaço abaixo da escada de emergência para guardar materiais.  
- Informes CODIR: A reunião focou no cancelamento da flexibilização, nos campi e Reitoria, 
a ser resolvido em 30 dias. Discutiu-se também o ponto eletrônico digital, que a princípio 
será utilizado através do SIPAC. 
- Assuntos Gerais: O CGP informou que há a necessidade da troca da rede elétrica em 
vários setores, principalmente nos quais se realizam aulas práticas; Sobre o projeto de 
Equoterapia, sugere-se que passe a ser executado na Zoo III. Será conversado com as 
coordenadoras do projeto; O servidor Anselmo Dalcenter ficará até o fim do ano e para o 
próximo ano, pretende se aposentar; Pedagogia pediu telas nas janelas da brinquedoteca o 
que será avaliado, dependendo do custo. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- O engenheiro do Campus foi convidado a participar da reunião para explicar o ocorrido, às 
09h50. 
- Às 10h05 o engenheiro saiu da reunião. 
- Às 10h50 o Coordenador de Extensão entrou na reunião. 
- Às 11h03 o Coordenador do CGAE saiu da reunião. 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


