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Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de

5

reuniões nº 4, da Secretaria Estadual de Fazenda, na Av. Presidente Vargas, 670, 19º andar,

6

no Rio de Janeiro, e, simultaneamente, na sala de reuniões do Laboratório de Engenharia

7

Civil, no Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, por

8

meio de videoconferência, às 11 horas, a centésima décima reunião do Conselho Curador da

9

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos

10

seguintes conselheiros, em Campos dos Goytacazes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor

11

da UENF, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores

12

técnico administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha –

13

representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI). No Rio de Janeiro: Drª

14

Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

15

Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto Guimarães Boclin – representante da

16

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo

17

Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do

18

Governo do Estado). Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 109ª reunião; 2

19

– Informes; 3 – Baixa de bens patrimoniais; 4 – Assuntos diversos. Dando início à

20

reunião, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da

21

pauta, o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação a Ata da 109ª reunião, sendo aprovada

22

por unanimidade. Foi acordado que será colhida na ata ora aprovada as assinaturas dos

23

conselheiros presentes no Rio de Janeiro, sendo a mesma remetida para a UENF para as

24

assinaturas dos demais conselheiros. Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Prof. Silvério

25

Freitas deu os seguintes informes: I – Foi concluída a construção do Restaurante

26

Universitário e a comunidade universitária espera agora a dotação orçamentária para a

27

manutenção do mesmo. O Prof. Roberto Boclin perguntou se houve encaminhamento desse

28

pleito ao Secretário de Ciência e Tecnologia. O Prof. Silvério Freitas respondeu que sim,
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tendo sido recebido pelo Diretor de Administração da SECT a referida solicitação. Disse ainda

30

que nesta data esta sendo encaminhado ofício à SECT, solicitando orçamento para este fim.
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O Dr. Paulo Tafner perguntou sobre o quantitativo de alunos da UENF que são considerados

32

carentes e disse que a experiência mostra que é melhor praticar um valor único nas refeições

33

servidas pelo RU do que elaborar diferenciais, o que poderia gerar uma avalanche de pedidos

34

de benefícios. Sugeriu um valor fixo por refeição e um percentual fixo a título de subsídio. O

35

Prof. Silvério Freitas respondeu que a sugestão do conselheiro será estudada; II – O Prof.

36

Silvério Freitas agradeceu a colaboração do Dr. Paulo Tafner para a efetivação dos

37

pagamentos das PD’s da empresa de segurança e, também, da empresa de limpeza. Disse

38

que a tensão gerada pelo atraso nos pagamentos dessas PD’s foram abrandadas após a

39

liquidação das mesmas. O Dr. Paulo Tafner avisou que persiste a restrição orçamentária,

40

com previsão pouco otimista por parte do Governo para esse início de ano. Sugeriu que se

41

façam despesas de forma bem austera, a fim de que se evite a negativa por parte do

42

Governo; III - O Prof. Silvério Freitas informou que em recente conversa no Rio de Janeiro

43

com o Diretor Geral de Administração e Finanças da SECT, Sr. Gabriell Neves, foi

44

demonstrada a preocupação dos Docentes da UENF e também dos Técnicos Administrativos

45

com relação à D.E e à correção da tabela salarial, respectivamente. Disse que espera e conta

46

com o apoio de todos os conselheiros com relação ao tema em epígrafe, já que a partir de 08

47

de abril do corrente ano fica vedada a recomposição de perdas salariais, face o calendário

48

eleitoral, o que torna o assunto urgente. Passando ao Item 3 da pauta – Baixa de bens

49

patrimoniais, o Prof. Silvério Freitas apresentou aos conselheiros o servidor Pedro César

50

da Costa Soares, da Gerência de Patrimônio, que participa como convidado nesta reunião a

51

fim de dar esclarecimentos quanto à dificuldade de se baixar materiais inservíveis. O Sr.

52

Pedro César explicou que há hoje na UENF 1.116 itens para dar baixa. Informou que existem

53

processos em andamento de doações de materiais, mas que esbarram na burocracia. Disse

54

que há também processos prontos para leilão de diversos materiais e que, neste momento, se
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procura um leiloeiro para finalizar o processo. Continuou dizendo que o decreto nº 4341, que

56

trata do assunto, tem dispositivos que dificultam a baixa de bens. O Dr. Paulo Tafner sugeriu

57

que se procure o programa “Rio Solidário” para se fazer a doação. Disse também que a

58

servidora da SEFAZ, Débora Gonçalves, pode dar orientações sobre o assunto, já que atua

59

nesse segmento e conta com experiência na área. Passando ao Item 4 da pauta – Assuntos

60

Diversos, o Professor Arnoldo Façanha informou que há possibilidade de greve dos

61

docentes em virtude da falta de decisões sobre a matéria D.E. e solicitou aos conselheiros

62

representantes do Governo que envidassem esforços para ajudar na solução desta

63

pendência, sugerindo que informações atualizadas sobre o andamento do processo fossem

64

disponibilizadas em tempo de evitar a deflagração deste movimento. O Dr. Paulo Tafner

65

lembrou que o Legislativo não pode criar despesas de ordem salarial e lembrou aos demais

66

conselheiros o trâmite de um processo de reajuste dentro do Governo e que culmina na

67

COAP, que avalia cada pleito. Indagou ao Reitor sobre o assunto D.E. O Prof. Silvério

68

Freitas respondeu que tudo está resolvido dentro do âmbito da Universidade e o processo

69

com a demanda se encontra com o Governo. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério de

70

Paiva Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião às 13:30 horas
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