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ATA Nº 005/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos nove dias do mês de setembro de 2019 se reuniram os servidores Andreza 1 

Cunha, Caroline Daiane Kulba, Davi Jonatas Silva, Diego Moreira Rosa, Felix Nicolai 2 

Delling, Gabriella Fraga da Ré, Gleison Samuel do Nascimento, Márcia Pereira 3 

Pedroso, Robson Bierhals da Silva, Rudinei Müller, Tatiana Teixeira Silveira e Tiago 4 

Bassani Rech para reunião ordinária do Grupo Diretivo, com a pauta que segue: 1. 5 

Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 19 de agosto de 2019. Gleison 6 

questiona se existe alguma ponderação em relação a ata. O servidor Robson aponta 7 

que não estava na reunião, pois estava em período de férias. Gleison retira o nome de 8 

Robson. Não havendo outros questionamentos a ata é aprovada. 2. 9 

Acompanhamento das Solicitações de Auditoria. Gleison informa que após 10 

conversa com a auditora Matilde Carlotto ficou acordado que as solicitações de 11 

acompanhamento de auditoria que normalmente eram emitidas no mês de dezembro, 12 

a partir de 2019 passam a ser emitidas em setembro para permitir maior tempo para 13 

respostas dos setores. Gleison encaminha o acompanhamento de 2019 por e-mail e 14 

pede atenção aos setores com auditorias em aberto para resposta dos 15 

questionamentos até o final de outubro e inicio de novembro. Esse prazo é importante 16 

para confecção do relatório de auditoria interna que deve ser enviado em janeiro para 17 

o TCU. 3. Plano de Ação 2020. Gleison apresenta o histórico da discussão iniciada 18 

em 09 de setembro e relata que o cronograma de aprovação do Plano de Ação 2020 19 

ficou parado desde então, devido ao anuncio do orçamento para 2020 na Lei 20 

Orçamentária Anual enviada ao congresso. Foi previsto 60% do orçamento de custeio 21 

de 2019, como orçamento para 2020. Ou seja, em nosso campus cerca de R$ 22 

1.1400.000,00. O restante dependerá de aprovação de suplementação orçamentária 23 

em 2020. Suplementação que deve ser apreciada pela Câmara de Deputados em 24 

meados de 2020. Com essa informação a Pró-reitoria de Desenvolvimento 25 

Institucional suspendeu a elaboração do plano até ter informações mais concretas do 26 

MEC, de como iremos operar em 2020, já que o orçamento torna inviável nosso 27 

funcionamento. Diego informa que pouco antes da reunião a PRODI solicitou que os 28 

Planos sejam encaminhados considerando o orçamento de 2019. Com isso passou a 29 

leitura das ações de cada setor. Inicialmente com as ações da Diretoria de 30 

Planejamento onde foram realizados alguns ajustes em contratos e no valor das 31 

diárias, buscando reduzir o custo destes itens. Logo após foi realizada a leitura das 32 

ações de gestão de pessoas. Foi discutido o valor destinado a capacitação que é 33 

menor que 5% previsto no Programa de Capacitações do IFRS. Gleison acha injusto 34 

ter o valor em bolsas para servidores ser maior que o valor das bolsas de ensino, 35 

pesquisa ou extensão, por isso defende o mesmo valor destes programas de bolsas 36 

para as capacitações de servidores. Após ponderações o valor permaneceu idêntico 37 

as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, mantendo o maior valor para aplicação nas 38 

bolsas de qualificação. Passou-se a leitura das ações de Pesquisa. Além das bolsas 39 

de auxilio pesquisador foi reservado recurso para Incubadora. Gleison sugere fazer 40 

uma nova reunião em 16/09/2019 as 14h para finalizar os demais setores. Devido a 41 

outras reuniões agendadas o horário acordado foi 13h. E, para constar, eu, Gleison 42 
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Samuel do Nascimento, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será 43 

assinada pelos presentes.  .............................................................................................  44 

1. Gleison Samuel do Nascimento  _______________________________________  

2. Andreza Cunha _____________________________________________________  

3. Caroline Daiane Kulba _______________________________________________  

4. Davi Jonatas Silva  __________________________________________________  

5. Diego Moreira Rosa _________________________________________________  

6. Felix Nicolai Delling _________________________________________________  

7. Gabriella Fraga da Ré  _______________________________________________  

8. Márcia Pereira Pedroso ______________________________________________  

9. Robson Bierhals da Silva _____________________________________________  

10. Rudinei Müller ______________________________________________________  

11. Tatiana Teixeira Silveira ______________________________________________  

12. Tiago Bassani Rech  _________________________________________________  


