
 

 

ATA Nº 08/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
22/03/2019 

Início:  
09h20min. 

Término:  
11h30min. 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Marco Antonio Imhof (Departamento de Administração e Planejamento);  
Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Adelar Benetti (Coordenação Geral de Administração e Finanças);  
Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando); 
Valderi Valente (Coordenação Geral de Infra Estrutura e Serviços); 
Leonardo José Antunes (Gabinete). 
PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO:  
-Informes CODIR; 
- Pedido de Advogado de Aluno; 
- Projeto Agronomia; 
- Ações do Grupo de Escoteiros; 
- T.I./Áudio Visuais; 
- Outdoor do Campus na BR; 
- Assuntos Gerais. 
DESENVOLVIMENTO: 
- Informes CODIR: A Reitoria informou que os engenheiros do IFC farão apenas 
os pré-projetos e acompanhamentos, os projetos deverão ser terceirizados; A 
MICTI acontecerá juntamente com o IFCultura e será em Brusque, com 
orçamento de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); A Corregedoria 
apresentou os dados, sendo que Rio do Sul teve 11 (onze) denúncias e apenas 1 
(um) indiciamento; A Reitora informou que foram cortadas FGs 4 e 5 e que o 
Ponto Eletrônico começará em maio.  
- Pedido de Advogado de Aluno: O Diretor Geral informou que advogado do 
discente Dalvan, o qual está suspenso, entrou em contato solicitando a 
reconsideração da medida, informando ainda que o judiciário negou o pedido 
liminar para que o aluno retornasse às atividades escolares. Considerando a 
decisão judicial, a equipe deliberou pela manutenção da suspensão. 
- Projeto Agronomia: Será dado continuidade. A previsão é que em 60 (sessenta) 
dias estará pronto, pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).   
- Ações do Grupo de Escoteiros: Os escoteiros informaram que têm interesse em 
realizar atividade de limpeza de trilhas, roçada, jardinagem, limpeza e pintura 
de meio-fio e plantio de mudas no IFC, com data prevista para 26/05, sendo que 
precisarão utilizar algumas dependências do campus, como refeitório, ginásio, 
campo de futebol (para acampamento). 
- T.I./Áudio Visuais: Na ausência do servidor André Andrade no setor de Áudios 
Visuais, o servidor Maurício Machado auxiliará nestes serviços na Sede. 
- Outdoor do Campus na margem da BR: Foi compartilhado com a equipe que o 
suposto novo proprietário do terreno quer conversar com o Diretor Geral sobre a 
situação da placa, se pretendemos par aluguel ou retirar a mesma do local. Será 
marcada reunião entre ambos na próxima semana. 
- Assuntos Gerais: O Coordenador do CGAE informou que o Sr. Valério, 
responsável pela cantina da Sede, está solicitando alterações no contrato, no 
que tange aos horários. O fiscal do contrato orientará para que o mesmo 
apresente as propostas, que serão encaminhadas à Procuradoria, para análise. 
Compartilhou ainda sua preocupação com a abertura de uma bar nas 



 

 

proximidades da Unidade Sede; O Diretor Geral apresentou para a equipe uma 
proposta de parceria do DNIT para com o Campus, visando que o IFC a produção 
de 50.000 mil mudas por ano, com o auxílio de bolsistas e professores, em 
contrapartida, o DNIT comprará as mudas e nos fornecerá insumos e máquinas. 
OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


