
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CURADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA
DEZESSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
TRÊS, ÀS QUINZE HORAS E DEZ MINUTOS, NA
SALA DAS SESSÕES LOCALIZADA NO EDIFÍCIO
DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA
REITORIA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE
QUEIROZ ARAÚJO”, SOB A PRESIDÊNCIA DO
CONSELHEIRO REGINALDO VELLO LOUREIRO E
COM AS PRESENÇAS DOS SENHORES
CONSELHEIROS: VALTER PEREIRA DE JESUS,
MARCO ANTÔNIO BARBOZA DA SILVA,
DOMINGOS GOMES DE AZEVEDO, JOSÉ
GUILHERME PINHEIRO PIRES. AUSENTE, O
SENHOR CONSELHEIRO WEBERSON LUÍS
FERNANDES GARCIA. ESTEVE PRESENTE
TAMBÉM O PRESIDENTE DA EQUIPE TÉCNICA
DO CONSELHO DE CURADORES, SENHOR
APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou
aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foi apreciada e aprovada,
por unanimidade, a Ata da Sessão  Ordinária do dia 16 de dezembro de
2002. 02. COMUNICAÇÃO: O Senhor Presidente, com a palavra,
comunicou que estaria presente a esta sessão o Pró-Reitor de
Administração da UFES, Professor Herbert Barbosa Carneiro, o qual iria
tecer comentários relacionados ao orçamento da União. O Pró-Reitor de
Administração da UFES, professor Herbert Barbosa Carneiro, com a
palavra, após saudar os Senhores Conselheiros, comunicou que a União
tem um Produto Interno Bruto – PIB de um trilhão e duzentos milhões de
reais, sendo que o orçamento da mesma é em torno de um trilhão de reais,
mais que a maior parte desse dinheiro é destinado ao pagamento de
pessoal ou da rolagem da dívida externa brasileira. Informou que para o
exercício 2003, o atual Governo Federal assumiu o compromisso com o
Fundo Monetário Internacional – FMI de pagá-lo não só os noventa e dois
bilhões de reais já compromissados, mas o valor de cento e vinte bilhões de
reais, e que como não se espera acréscimo de receita no país, conclui-se
que haverá contingenciamento. Informou, ainda, que o Art. 100 da
Constituição Federal determina que não se pode deixar de pagar em dia a
conta pessoal tento ativo quanto inativo, mas que os 4% (quatro por cento)
de aumento previstos no orçamento o governo federal anterior foram
cancelados pelo atual, e que o orçamento de custeio e capital desta
Universidade gira em torno de 8  (oito)  milhões de reais, sendo que só com
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pessoal ativo e inativo e pensionista gasta-se em torno de noventa e dois
milhões de reais e, ainda, que a folha de pagamento da UFES apresenta
um valor de seis milhões de reais. Explicou que o orçamento de oito
milhões para custeio e capital é claramente insuficiente e que desde o ano
de 1995, quando da instauração do Plano Real, até os dias de hoje, vê-se
as universidades brasileiras lentamente entrando em agonia, sendo que a
UFES ainda não se enquadra nesse processo pelo fato de nesta
universidade existir um rígido controle, não havendo novas obras e tendo
sido baixos os investimentos nos laboratórios e na reposição do acervo
bibliográfico. Enfatizou que há um equívoco no Código de Contabilidade
Pública brasileira, pois a parte que trata de investimentos se confunde, não
só com  o que trata de obras, mas também da aquisição de material
permanente, e que uma nova lei deveria ser proposta para evitar o
processo de sucateamento pelo qual passa a máquina pública,
principalmente na reposição de equipamentos dos hospitais públicos, das
universidades, das viaturas dos órgãos de segurança, etc., mas que não há
nenhum esforço por parte do Congresso Nacional e do Governo Federal em
estabelecer uma mudança no citado código, o que é extremamente
preocupante, pois o Brasil faz prestação de contas dos recursos através do
Balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeiro e tal mudança separaria na
área de investimentos o que é claramente obra, dando outra conotação,
principalmente na área de investimentos, à aquisição para reposição de
algum tipo de equipamento, que atualmente é patrimoniado como material
permanente. Enfatizou, também, que a UFES gasta 90% (noventa por
cento) de custeio sobre as seguintes contas: limpeza, vigilância e energia
elétrica, apesar de tais setores terem sofrido muitos cortes, os quais, no
final do ano de 2002, totalizaram o valor de 3 milhões e 200 mil reais, sendo
atribuído a esse fato o processo de terceirização, a ser enfrentado pelo
novo governo federal, o qual, em sua opinião resolveria tal problema com a
criação de novos concursos públicos para as universidades, principalmente
para preenchimento de cargos de apoio, tais como servente, cozinheiro,
eletricista, etc. Acrescentou o fato de a evasão em alguns cursos de
graduação desta Universidade onerar o aumento do custo-aluno e que seria
relevante a UFES repensar a questão do perfil profissional de seu aluno e
dirigir alguns cursos para o período noturno, o que seria talvez uma
solução, devendo esse assunto ser refletido não só pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, mas pelos Conselhos Departamentais dos
Centros e pelos Órgãos de Coordenação dos Colegiados de Cursos.
Finalizou sua comunicação externando sua expectativa em ver o Brasil
sendo bem governado por um presidente, o qual foi legitimado pelo voto
com uma expressão contundente de vitória, capaz de romper antigos
acordos renegociando, por exemplo, a rolagem da dívida externa brasileira,
o que permitiria, pelo menos, que a máquina pública do país, com suas
políticas públicas, fossem, retomadas. 03. EXPEDIENTE: Não houve
inclusão,    exclusão    e/ou    inversão. 04.   ORDEM    DO    DIA: 04.01.
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PROTOCOLADO Nº 741.978/02-17 –- SECRETARIA DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS – Homologação dos nomes dos novos Representantes do
Corpo Técnico-Administrativo neste Conselho. O Senhor Presidente, com a
palavra, informou que a Secretaria de Assuntos Comunitários – SAC
encaminhou a este Conselho, por meio do supra mencionado protocolado,
o memorando nº 158/02-SAC/UFES, “in verbis”: “Assunto: Resultado das
Eleições dos representantes do Corpo  Técnico-Administrativo nos
Conselhos Universitário e de Curadores. Tendo em vista as Eleições para
Representantes do Corpo Técnico-Administrativo nos Conselhos,
Universitário e de Curadores, no dia 05/12/2002, estamos encaminhando a
Vossa Magnificência, Ata de encerramento da Comissão Eleitoral  das
Eleições  Biênio  2002 – 2004 . Para  uma  melhor   compreensão  da tabela
em anexo, comunicamos que o eleitor poderia votar em dois candidatos
para o Conselho Universitário e um candidato para o Conselho de
Curadores. Respeitosamente, Pedro Florêncio da Cunha Fortes. Ata de
encerramento da Comissão Eleitoral das eleições dos representantes do
Corpo Técnico-Administrativo da UFES junto aos Conselhos Universitário e
de Curadores, realizada em 05 de dezembro de 2002. Total de votos dos
Candidatos ao Conselho Universitário: 1. Wellington Pereira= 317; 2.
Regina Mello Schoeffer= 305; 3. Marcos Nunes Pereira= 112; 4. Marcelo
Rosa Pereira= 39; 5. Roberto Santanna Filho= 35; 6. Américo Paiva da
Cruz Filho= 28. sendo eleitos para o Biênio 2002 – 2004 os Candidatos
Wellington Pereira e Regina Mello Schoeffer. Total de Votos dos
Candidatos ao Conselho de Curadores: 1. Edmilson Lírio Guterra= 328; 2.
José Carlos Tononi= 39; 3. Adevair Vitório da Silva. Sendo eleitos para o
biênio 2002 – 2004 os Candidatos Edmilson Lírio Guterra e José Carlos
Tononi. E nada mais havendo a tratar, lavramos a presente ata
devidamente assinada. Vitória, 12 de dezembro de 2002”. Em discussão,
em votação, aprovada as indicações dos novos representantes do corpo
técnico-administrativo. Desta forma, foram homologados os nomes dos
Servidores Técnico-Administrativos Edmilson Lírio Guterra e José Carlos
Tononi, como titular e suplente, respectivamente, para representarem
nestes Conselho a mencionada categoria. Baixada a RESOLUÇÃO
NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E TRÊS 04.02. ELEIÇÃO PARA VICE-
PRESIDENTE O Senhor Presidente, com a palavra, informou sobre a
necessidade deste Conselho de eleger um Vice-Presidente, tendo em vista
que o Conselheiro Edmilson Lírio Guterra foi eleito no mês de agosto de
2002 para ocupar a Vice-Presidência, porém seu mandato encerrou-se no
mês de dezembro de 2002.Considerando que o mencionado Conselheiro foi
reconduzido para mais um mandato como representante titular do Corpo
Técnico Administrativo e que não estava presente a esta sessão por motivo
de férias, o Senhor Presidente propôs que, por questão de ética, a escolha
do Vice-Presidente acontecesse na próxima Sessão deste Conselho,
prevista para o próximo dia 12. Aprovado por unanimidade. 04.03.
PROCESSO Nº  13.609/02-13 – RESTAURANTE  CENTRAL “FENELON
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BARBOSA DA SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos
referentes ao mês de Novembro de 2002. O Conselheiro Valter Pereira de
Jesus com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro
Anadyr Zanotti, favorável ao supracitado Balancete Financeiro. Em
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO
NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E TRÊS. 04.04. PROCESSO Nº 669/03-
93 - RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA  DA SILVA” -
Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de
Dezembro de 2003. O Conselheiro Valter Pereira de Jesus com a palavra,
fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Anadyr Zanotti, favorável ao
supracitado Balancete Financeiro. Em discussão, em votação, aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E
TRÊS. 04.05. PROCESSO Nº 13.676/02-19 – CENTRO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes
ao mês de Novembro de 2002. O Conselheiro José Guilherme Pinheiro
Pires com  a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável ao referido
balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada
a DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E TRÊS. 04.06.
PROCESSO Nº 404/03-59 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS –
Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de
Dezembro de 2002. O Conselheiro José Guilherme Pinheiro Pires com a
palavra, fez a leitura do seu parecer favorável ao referido balancete. Em
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO
NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E TRÊS. 04.07. PROCESSO
Nº13.848/02-64 –– HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTÔNIO
MORAES” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao
mês de Novembro de 2002. O Conselheiro José Guilherme Pinheiro Pires
com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável ao referido balancete.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a
DECISÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E TRÊS. 04.08.
PROCESSO Nº 833/03-35 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO
ANTÔNIO MORAES” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos
referentes   ao   mês  de Dezembro de  2002. O  Conselheiro  José
Guilherme Pinheiro Pires com a palavra, fez a leitura do seu parecer
favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E
TRÊS. 04.09. PROCESSO Nº 13.517/02-05 – DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE E FINANÇAS – Balancete Financeiro e Quadros
Demonstrativos referentes ao mês de Novembro de 2002. O Conselheiro
Domingos Gomes de Azevedo com a palavra, fez a leitura do seu parecer
favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E
TRÊS. 04.10. PROCESSO Nº 614/03-00 – DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE E FINANÇAS – Balancete Financeiro e Quadros
Demonstrativos  referentes  ao  mês  de Dezembro de 2002. O Conselheiro
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Domingos Gomes de Azevedo com a palavra, fez a leitura do seu parecer
favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E
TRÊS. 05. PALAVRA LIVRE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dezessete horas. Do
que era para constar, eu, Renato Carlos Schwab Alves, secretariando os
trabalhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada
por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.

DC
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