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1

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e

2

dez minutos, realizou-se no Auditório Térreo da Reitoria do Instituto Federal do Rio

3

Grande do Sul, a primeira reunião do ano do Fórum Interno de Servidores da Reitoria

4

deste Instituto. Conduziram a reunião os servidores Leonardo da Silva Cezarini (PRODI),

5

Constance Manfredini (DPO) e Guilherme Garcia Teixeira (CGED), membros do Fórum.

6

Estes, bem como todos os demais servidores presentes, assinaram a lista de presença.

7

O servidor Leonardo deu início aos trabalhos lendo a pauta da reunião: 1) assuntos

8

relativos à Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

9

Administrativos em Educação (CIS – Central); 2) informes do representante TAE no

10

Conselho Superior (CONSUP); 3) indicação de representantes para a Comissão Eleitoral

11

que visa eleger os representantes TAE da Reitoria no CONSUP; e 4) assuntos gerais.

12

Posteriormente, passou a palavra ao colega Willian Rustick, representante da CIS –

13

Central. O colega Willian falou sobre o Memorando enviado pela CIS – Central aos

14

candidatos a Reitor do Instituto, Fabrício Sobrosa Affeldt e Júlio Xandro Heck. Após a

15

leitura das respostas dos candidatos, destacou-se que elas também foram

16

disponibilizadas pelos candidatos em suas páginas de campanha no Facebook e sugeri-

17

se, ainda, que a CIS – Central as envie por e-mail para todos os servidores. Ainda com

18

a palavra, o colega Willian falou sobre as últimas ocorrências na CIS – Central, a qual

19

deve escolher em breve novos presidente e secretário(a). Comentou sobre a solicitação

20

do Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerin, para que a comissão tenha

21

representação na discussão de assuntos que aquela Diretoria está debatendo.

22

Posteriormente, passou-se a palavra ao colega Wendell, que falou sobre as últimas

23

discussões do CONSUP, como por exemplo, sobre o andamento do debate acerca do

24

Regimento Interno da Reitoria e sobre a solicitação por parte da Controladoria-Geral da

25

União (CGU) para o recadastramento de alguns processos de concessão de auxílio-

26

transporte na Instituição. Novamente com a palavra, Leonardo falou sobre a solicitação

27

que fez à Comissão Eleitoral das Eleições para Reitor, sobre a possibilidade de liberação
1
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28

dos servidores da Reitoria para que os mesmos possam participar do debate entre os

29

candidatos no próximo dia vinte e oito de fevereiro no Campus Bento Gonçalves do

30

Instituto. A colega Priscila, da Comissão Local Eleitoral da Reitoria, informou que a

31

liberação deverá ser comunicada por e-mail aos servidores. Outros colegas presentes

32

aproveitaram para tirar dúvidas com relação aos procedimentos relacionados ao

33

processo eleitoral, como locais e horários de votação. Aberta a pauta para tratar de

34

assuntos gerais, a colega Priscila pediu a palavra para falar sobre as campanhas

35

solidárias organizadas pelo Departamento de Comunicação. Após apresentar algumas

36

informações e solicitar a contribuição dos presentes, foi sugerido que a Comunicação

37

envie um formulário para os servidores colhendo sugestões sobre como devem ser feitas

38

as próximas campanhas, principalmente com relação à frequência das mesmas e às

39

entidades que devem ser beneficiadas. Por fim, Leonardo leu o Memorando N°

40

007/2018, enviado pela Secretaria do CONSUP, que solicitou a indicação de

41

representantes para compor a Comissão Eleitoral responsável pela organização do

42

processo de eleição para definir os representantes da Reitoria no CONSUP.

43

Disponibilizaram-se a compor a referida comissão os seguintes servidores: Alisson

44

Paese (DGP – Titular), Bryan Aislan Zinn (DTI – Titular), Priscila Martins Vidor

45

(Comunicação – Titular), Angela Marin (DGP – Suplente), Claudineli Carin Seiffert

46

(CGED – Suplente) e Danner Souza Terra (DTI – Suplente). Nada mais havendo a tratar,

47

o colega Leonardo deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu, Guilherme Garcia

48

Teixeira, lavrei a presente ata.
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