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ATA Nº 03/2018 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 
 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e dezoito (2018), às quinze 1 
horas e trinta minutos, na sala A1 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa 2 
Isabel, nº 60 no Bairro Vila Rica em Feliz – RS, foi realizada a segunda reunião extraordinária 3 
do Conselho de Campus – Feliz do ano de 2018. A sessão foi convocada e coordenada pelo 4 
Presidente, Professor Giovani Forgiarini Aiub, secretariada pelo auxiliar em administração 5 
Tarcísio Gonçalves da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Giovani 6 
Forgiarini Aiub, Diretor Geral e Presidente do Conselho; Franck Joy de Almeida, Diretor de 7 
Ensino; Vivian Treichel Giesel, Diretora de Administração e Planejamento; Camila de Azevedo 8 
Moura, representante titular dos técnicos-administrativos Maria Julia Hünning Ehlert e Juliana 9 
Luísa Gonçalves, representantes titulares dos discentes; José Plínio Guimarães Fachel e 10 
Marcelo Lima Calixto, representantes titulares dos docentes. O presidente agradeceu a 11 
presença de todos e em seguida verificou o quórum e após leu a pauta da reunião: 1) Revisão 12 
da Resolução 05.2015 - Normas para o uso do estacionamento no IFRS - Campus Feliz; 2) 13 
Assuntos Gerais. 1) Revisão da Resolução 05.2015 - Normas para o uso do 14 
estacionamento no IFRS - Campus Feliz; O presidente do conselho iniciou a reunião 15 
informando que a gestão sempre está tentando reduzir os custos de manutenção do Campus 16 
e com os novos cortes orçamentários, uma das reduções foi a substituição da vigilância 17 
armada noturna por vídeo monitoramento e que um dos impactos seria que não haveria 18 
controle da entrada de veículos no estacionamento pelos vigias noturnos a partir das dezoito 19 
horas. Com isso era necessário a revisão das normas para o uso do estacionamento no 20 
Campus. Sendo assim foi lançado o questionamento de como o Conselho iria proceder. O 21 
conselheiro Professor Marcelo Lima Calixto informou que recebeu queixa de docentes que 22 
chegavam para lecionar e não havia vagas para estacionar dentro do Campus, também 23 
recebeu uma sugestão do segmento docentes, para dividir o estacionamento para servidores 24 
do lado direito para quem entra no campus e do lado esquerdo para discentes por ordem de 25 
chegada. A Diretora de Administração e Planejamento do Campus, professora Vivian Treichel 26 
Giesel, informou que qualquer sinistro que acontecesse dentro das dependências do Campus 27 
com veículos de alunos a responsabilidade era do Campus e os gastos seriam pagos com o 28 
orçamento do Campus, por isso era de suma importância a decisão dos conselheiros, pois 29 
seriam os responsáveis pela liberação. O conselheiro professor José Plínio Guimarães 30 
Fachel, mencionou que era importante que uma instituição pública mantivesse as portas 31 
abertas à comunidade e que não fosse fechado apenas para os servidores, o conselheiro 32 
também lembrou que no estacionamento não havia vagas reservadas e identificadas para 33 
idosos, o presidente do Conselho informou que o Ministério Público recebeu denúncia 34 
referente ao estacionamento e com a resposta encaminhada pelo Campus não identificou 35 
nenhuma irregularidade e arquivou a denúncia, pois no regimento de uso do estacionamento 36 
as vagas reservadas por lei estavam contempladas. O conselheiro professor Marcelo Lima 37 
Calixto encaminhou uma proposta de que o estacionamento fosse aberto apenas para 38 
servidores, já o conselheiro professor José Plínio Guimarães Fachel encaminhou a seguinte 39 
proposta, dividir o estacionamento entre servidores e o público. O presidente do conselho 40 
sugeriu que fossem voto nominal para que caso ocorra algum sinistro possa ser identificado 41 
os conselheiros que votaram favoráveis a abertura do estacionamento. O conselheiro 42 
professor José Plínio Guimarães Fachel perguntou quantos representantes da direção iriam 43 
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participar na votação, a diretora de administração professora Vivian Treichel Giesel se absteve 44 
de votar e o diretor de ensino professor Franck Joy de Almeida também se absteve. O 45 
presidente do conselho professor Giovani Forgiarini Aiub informou que em duas 46 
oportunidades tentou alterar o regimento do conselho para que os membros da diretoria não 47 
fossem membros natos, no entanto, não houve quórum para alterar o regimento 48 
complementar do Campus. Após, houve a votação nominal, Juliana Luísa Gonçalves votou 49 
para que o estacionamento fosse aberto a todos, sem restrição, Franck Joy de Almeida se 50 
absteve, Camila de Azevedo Moura, aberto a todos, José Plínio Guimarães Fachel, aberto a 51 
todos, Julia Hünning Ehlert se absteve, Vivian Treichel Giesel se absteve, Giovani Forgiarini 52 
Aiub se absteve, Marcelo Lima Calixto estacionamento fechado. Com isso abriu-se nova 53 
votação para verificar se o estacionamento seria dividido entre servidores e público ou aberto 54 
sem divisões. Sendo assim, procedeu-se com nova votação para as seguintes opções, um 55 
voto da conselheira Juliana Luísa Gonçalves para manter o estacionamento com edital por 56 
sorteio que está vigente. Dois votos para dividir o estacionamento, bloco C para servidores e 57 
bloco E para público por ordem de chegada dos conselheiros Camila de Azevedo Moura e 58 
José Plínio Guimarães Fachel. Quatro votos para aberto a todo sem restrição por ordem de 59 
chegada dos conselheiros Giovani Forgiarini Aiub, Franck Joy de Almeida, Marcelo Lima 60 
Calixto e Julia Hünning Ehlert. E uma abstenção da professora Vivian Treichel Giesel. 2) 61 
Assuntos Gerais. O presidente perguntou aos conselheiros se os mesmos teriam algum 62 
assunto para pôr em pauta, não tendo manifestação por parte dos conselheiros a presidente 63 
agradeceu a todos os conselheiros presentes. O Presidente do Conselho de Campus, 64 
professor Giovani Forgiarini Aiub, deu por encerrada a sessão às onze horas e quarenta e 65 
cinco minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Tarcísio Gonçalves da Silva, Auxiliar em 66 
Administração, lavro a presente ata, que será assinada por mim e demais presentes. Feliz, 28 67 
de fevereiro de 2018. 68 
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