
 

 

ATA Nº 20/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

 
Local: 

Sala de Reuniões – Unidade Sede 
 

Data: 
25/10/2019 

Início:  
09h10 

Término:  
11h15 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Antônio Luiz Tramontin (Coordenador Geral de Produção); 
Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças); 
Adriano Becker (Coordenador de Compras e Licitações); 
Leonardo José Antunes (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO:  
- Retorno do CODIR; 
- Divisão de Investimento e Custeio; 
- Assuntos Gerais; 

DESENVOLVIMENTO: 
- Retorno do CODIR: O Diretor Geral informou que fomos contemplados com uma 
Usina Solar, por termos uma das maiores contas de energia e pelo fato de termos o 
curso de Engenharia Mecatrônica. Esclarece que além da questão econômica, as 
usinas servirão de laboratório para pesquisa e ensino nesta área. O valor total do 
investimento será de R$ 662.205,60. A ideia principal é instalar as placas de 
maneira a cobrir o estacionamento da Unidade Sede, gerando energia e sombra 
para os veículos; Foi feita a reunião de transição no dia 22/10, onde foram 
apresentadas as novas equipes, Reitoria e Campus; Foi informado que a servidora 
Fátima Peres, do Campus Rio do Sul, será a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação; 
O Edital de Licença Capacitação abrirá em novembro de 2019, para saída em 
janeiro de 2020, dando prioridade para o servidor que estiver com a licença prestes 
a vencer. 
- Divisão de Investimento e Custeio: O Coordenador de Compras e Coordenador de 
Licitação informaram a todos que há R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 
reais) para empenhar em custeio; Definiu-se que serão empenhados R$ 
100.000,00 (cem mil reais) para calçamento, onde será priorizado na seguinte 
ordem: Gestão Ambiental, 50m (cinquenta metros) na estrada que leva à captação 
de água e U.T.; Em pintura, considerando que já há R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
empenhados, serão acrescidos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Conforme 
comentado em reunião anterior, definiu-se que serão reformadas as portas das 
residências funcionais e demais serralherias, no valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais); Serão comprados R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) 
em insumos; Decidi-se que será feita a cobertura para 02 veículos oficiais, na U.T., 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Eletricidade (alta e baixa tensão), no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil); Na Urbana serão adquiridos os granitos para 
as bancadas na área de refeitório dos alunos; Serão recapados os pneus dos 
tratores, pelo valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Serão 
comprados pneus para 05 (cinco) carros e ainda reformados 02 (dois) carros e 
limpos todos os veículos oficiais, pelo valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais); Material elétrico e hidráulico R$ 100.000,00 (cem mil reais); Será realizada 



 

 

dispensa para irrigação de Estufas R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); Cobertura 
da Agri. II no valor de 30.000,00 (trinta mil reais); Alimentação no valor de 
50.000,00 (cinquenta mil reais); Recebemos R$ 120 mil em investimentos, sendo 
60.000,00 (sessenta mil reais) em pesquisa e extensão, e R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais) para a aquisição de um atomizador e um trator transportador, que 
substituirá a saveiro e a ranger no CGP.  
- Assuntos Gerais: O Coordenador de Extensão informou que foi solicitado à 
Reitoria que seja feito o cadastro do IFC na ANABIN, a fim de facilitar o 
reconhecimento de diploma de alunos e servidores que realizem algum estudo no 
exterior.  

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- O Coordenador de Extensão ingressou na reunião às 09h32; 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


