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Ata n°09/2017 

Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS 

 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, no 

auditório localizado no térreo da Reitoria do IFRS, os servidores reuniram-se para o encontro do 

Fórum Interno dos Servidores da Reitoria. A servidora Constance Manfredini abriu a reunião 

expondo a pauta. Foi convidada a se manifestar a servidora e representante do SINASEFE 

Lissandra Luvisão Lazzarotto. Esta enfatizou a importância do Fórum enquanto local de 

manifestação dos servidores da Reitoria, após, mencionou o papel do Sindicato e relatou o pequeno 

número de filiados na Reitoria e destacou a importância da filiação e representação para ter maior 

atuação e acesso a seminários pelo País a respeito de assuntos de nosso interesse. Ainda, enfatizou 

o caráter classista do SINASEFE e a Assistência Jurídica prestada. O servidor Leonardo Cezarini 

questionou sobre o posicionamento do Sindicato ante à Gestão, onde foi esclarecido que o 

sindicato defende os interesses dos servidores, desta forma, atos em que, por ventura, a Gestão se 

manifestar contrariamente aos interesses do Servidor, o Sindicato irá de encontro à Gestão. A 

servidora Constance questionou sobre o modo de filiação, onde foi esclarecido, assim como 

valores e descontos, onde o colega Leonardo Cezarini disponibilizou-se a entregar as fichas de 

filiação a quem tiver interesse. Constance passou a pauta do Regimento Interno, onde o colega 

Marc Emerim relatou que o Regimento ainda não está definido e que o trabalho é constantemente 

interrompido em função do atual período em que passa o Instituto. Segundo seu relato, é possível 

que no final de fevereiro de dois mil e dezoito haja uma plenária para o fechamento do Regimento 

com todos os servidores. Andrew Silva questionou a respeito do impacto do falecimento do Reitor 

neste andamento, tendo em vista que ele era o presidente do CONSUP, o colega Wendell Silva 

explicou que há a previsão deste fato no Regimento do Conselho. A colega Greicimara Ferrari 

salientou o cuidado no cronograma, tendo em vista o período de recesso e férias. Eu, Mere Luci, 

questionei o colega Marc Emerim sobre as novas eleições, onde este deu uma explicação geral, 

respondendo que na reunião do dia oito de dezembro serão esclarecidas todas as dúvidas dos 

servidores a respeito deste assunto, pela Gestão. Na próxima pauta, sobre os informes do 

CONSUP, Wendell Silva mencionou o e-mail encaminhado aos servidores onde estão descritas as 

pautas para as próximas reuniões ordinária e extraordinária, respectivamente, e relatou que foram 

sugeridas pautas enxutas e absolutamente essenciais na primeira e na segunda a pauta será 



 

 

 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Rua General Osório, 348 - Centro - Bento Gonçalves/RS - CEP: 95.700-086  

Telefone: (54) 3449-3300 - Sítio eletrônico: http://www.ifrs.edu.br - E-mail: proex@ifrs.edu.br 

exclusiva sobre o processo de Consulta.  Constance deu andamento às pautas e quanto a 

confraternização de final de ano os colegas entraram em debate sobre ser conveniente ou não 

devido ao clima de luto pós falecimento do reitor. O colega Leonardo se manifestou contrário à 

confraternização, já os colegas Wendell e Andrew se manifestaram a favor, foi colocado em 

votação pela realização ou não de uma confraternização, onde por quatorze votos favoráveis e seis 

contrários, ficou decidido pela confraternização. Após uma nova votação foi realizada para decidir 

o que seria feito, votou-se por uma celebração no Parque Gasper ou um café-almoço nos moldes 

do realizado nesta Reitoria pelo Dia do Servidor, por quatorze votos favoráveis decidiu-se pela 

segunda opção, contra nove da primeira opção. Foi sugerida formar comissão para organização e 

se candidataram os colegas Andrew, Bruno e Mariângela para compô-la, a data ficou decidida em 

quinze de dezembro, às onze horas na Sala duzentos e três. Na pauta sobre assuntos gerais, foi 

relatado que a nova composição do FORUM para dois mil e dezoito será pelos seguintes 

servidores: Constance Manfredini, Guilherme Garcia Teixeira, Leonardo Cezarini, Franciane 

Tusset e Mere Luci da Rosa. Será encaminhado ofício ao Reitor em exercício para elaboração de 

nova IN com a nova formação para dois mil e dezoito. Nada mais havendo a constar, a reunião foi 

encerrada e eu, Mere Luci da Rosa, lavrei a presente ata.  

 

 

Bento Gonçalves, 07 de dezembro de 2017. 
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