
 

 

 
ATA Nº 09/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 

 
Local: 

Sala de Reuniões da 
Unidade Sede 

Data: 
20/04/2018 

Início: 9h 
Término: 
11h45min 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Orlando Cristofolini (Direção de 
Departamento de Desenvolvimento Educacional); Marco Antonio Imhof (Direção 
de Departamento de Administração e Planejamento); Adelar Benetti 
(Coordenação Geral de Administração e Finanças); Kátia Regina Koerich Fronza 
(Coordenação Geral de Ensino da Unidade Urbana); Antônio Luiz Tramontin 
(Coordenação Geral de Produção); Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral 
de Infraestrutura e Serviços); André da Costa (Coordenação de Pesquisa); Daniel 
Fachini (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Obras; 
- Planejamento estratégico; 
- Plataforma Nilo Peçanha; 
- Novos postos de terceirização; 
- Mudança da sala do CIEC; 
- Fiscalização Pintura; 
- Ratos; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
- Obras: com a presença do Engenheiro Mario Alexandre, este detalhou o 
andamento dos seguintes trabalhos: manutenção de telhado: temos 1.176 m2 
executados, sobrando um saldo 74 m2, sendo que a equipe decidiu que este 
saldo será destinado para cobertura da Agri I, decidindo assim porque não 
houve empresas habilitadas para a construção do galpão;  
pintura: potencial saldo será destinado (aproximadamente 20 mil reais) da 
seguinte forma: ginásio (só se for possível pintar a estrutura toda com o saldo), 
almoxarifado, casa CGAE junto ao alojamento feminino e pintura da logo na 
Sede, sendo a lateral da biblioteca, torre do prédio central e caixa d´água na 
Zoo3; indagado pelo DAP se o Engenheiro estava fiscalizando as demãos de 
pintura, ele respondeu que sim; calçamento: haverá nova licitação para Zoo 3, 
Unidade Urbana (com drenagem) e conclusão do estacionamento da Sede e 
revitalização (solicitação do grêmio estudantil) das quadras na frente da 
Agroecologia, sendo que esta última será avaliada pela direção em momento 
posterior; película: o saldo remanescente, na Unidade Urbana, será objeto de 
consultada junto a CPUU; muros/paredes na UU: haverá dispensa de licitação, 
devendo ser providenciada nos próximos dias. 
- Novos postos de terceirização: operadora de máquina fotocopiadora, com novo 
contrato, a atual carga horária de 36h será alterada para 40h. Serão 4 
servidoras de 40h. Sobre os motoristas, a DGP deu parecer favorável a 
contratação de terceirizado, porém, o DAP vai estudar a forma, visto que envolve 
pagamento de diárias. 
- Mudança da sala do CIEC: o DDE verificará a possibilidade de mudar para junto 
à Secretaria. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 



 

 

 
 


