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Ata da reunião da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos três dias 1 

de março de dois mil e vinte e dois, às 14h, reúne-se, excepcionalmente, de 2 

maneira híbrida – presencialmente, na Sala nº 229, da Pró-reitoria de 3 

Graduação e, remotamente, por meio do sistema de Google Meet de 4 

videoconferência, em virtude das tratativas de combate à COVID-19, a 5 

Comissão de Orçamento e Patrimônio, com a participação dos membros 6 

titulares: Professores Doutores André Lucirton Costa, Fábio Frezatti, Manfredo 7 

Harri Tabacnicks, Reinaldo Giudici, Rui Alberto Ferriani e Silvio Silverio da Silva 8 

e a representante discente, Senhora Ana Paula Bastos Vilar Garcia. Presente, 9 

também, a Senhora Secretária Geral, Prof.ª Dr.ª Marina Gallottini. Participam 10 

como convidados(as) os(as) suplentes da Comissão: Prof.ª Dr.ª Maria Dolores 11 

Montoya Dias e Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior, além da representante 12 

discente, Senhora Aline Vicente Cavanus. Participam, também, o Prof. Dr. João 13 

Maurício Gama Boaventura, Coordenador de Administração Geral e a Prof.ª 14 

Dr.ª Mara Jane Contrera Malacrida, Diretora do Departamento de Finanças e o 15 

Senhor Alberto Teixeira Protti, Assistente da CODAGE. PARTE I - 16 

EXPEDIENTE - Havendo número legal, a Senhora Secretária Geral declara 17 

abertos os trabalhos. Na oportunidade, comparece à reunião o M. Reitor, Prof. 18 

Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior. Com a palavra, o M. Reitor cumprimenta a 19 

todos e diz que pretende trabalhar em conjunto com a COP e a CODAGE, 20 

seguindo o que tem sido adotado nos últimos anos para as grandes decisões 21 

que serão tomadas. Prosseguindo, diz que gostaria de ter um plano macro de 22 

decisões a ser divulgado para a comunidade, evitando tomar decisões a cada 23 

dia, principalmente no que diz respeito à contratação de docentes e servidores 24 

técnicos e administrativos. Diz, ainda, que em linhas gerais a providência seria 25 

transformar em ações efetivas as decisões do Conselho Universitário de 26 

aumento da folha salarial em 26%, no limite de 82,5%. Enfatiza que a 27 

sociedade espera por um plano que eleve a Universidade a outro patamar. A 28 

seguir, o M. Reitor traz a questão do reajuste salarial, o qual ocorreu pela 29 

última vez em abril de 2019. Esclarece que, calculando a inflação entre maio de 30 

2019 e fevereiro de 2022, chegou-se a um valor de 20,56%. Lembra que, por 31 

conta da Lei Eleitoral, o limite para reposições passadas seria o dia 31 de 32 

março e propõe trazer o dissídio de maio para março e aplicar o reajuste no 33 

referido valor de 20,56%. Sobre o tema, o Professor João Maurício, 34 
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Coordenador da CODAGE, ratifica que houve uma inflação muito considerável 35 

e que é possível fazer esse reajuste agora em março. Ato contínuo, o Prof. 36 

Carlotti diz que com relação à contratação de docentes, o déficit do período do 37 

Professor Marco Antonio Zago até o momento é de aproximadamente 825 38 

professores. Lembra que há 204 concursos em andamento e que há a 39 

expectativa de contratação de cerca de 620 docentes nos próximos anos, 40 

sendo que a distribuição de tais cargos será discutida na Comissão de Claros. 41 

Destaca, no entanto, que a proposta inicial é que os cargos retornem, em um 42 

primeiro momento, às Unidades de origem. Após ponderações dos Professores 43 

Manfredo, Rui Ferriani, Reinaldo Giudici e da discente Ana Paula, o Reitor 44 

retoma a palavra para tratar dos reajustes já aprovados e efetivados nos Vales 45 

Refeição e Alimentação. Em seguida, fala sobre a contratação de servidores, 46 

destacando que, com base no atual orçamento, é possível a contratação de 47 

400 servidores técnicos e administrativos de nível superior. Nesse sentido, 48 

enfatiza a necessidade de reposição especialmente no Hospital Universitário, 49 

Escola de Aplicação e na Superintendência de Tecnologia da Informação. Em 50 

seguida, o Reitor fala de um possível programa de progressão na Carreira, 51 

cujos critérios seriam de aumento salarial de 5% a 20% dos servidores técnicos 52 

e administrativos e 25% dos docentes. Ato contínuo, o M. Reitor ressalta a 53 

intenção de propor ao Conselho Universitário que a reserva patrimonial de 54 

contingência atinja ao menos o valor de três folhas de pagamento, atingindo 55 

cerca de R$ 1,2 bilhão. Além do M. Reitor, vários Conselheiros fazem uso da 56 

palavra para tratar de diversos assuntos, dentre eles: manutenção do plano 57 

plurianual, não só o projetado mas também o real; criação de um fundo de 58 

aposentadoria, visando retirar do orçamento as aposentadorias de docentes; 59 

manutenção dos projetos estratégicos; espaço para que os pós-graduandos 60 

possam contribuir com a Universidade e uso de recursos para a melhoria das 61 

estruturas de salas de aula e laboratórios. Ato contínuo, o Prof. Carlotti 62 

agradece pela atenção e retira-se da reunião. Com a palavra, a Senhora 63 

Secretária Geral esclarece que, em se tratando da primeira reunião do 64 

Colegiado, faz-se necessário realizar a eleição do presidente da Comissão e do 65 

respectivo suplente. Informa que a votação é secreta e será realizada por meio 66 

do sistema eletrônico Helios Voting. A seguir, passa a palavra aos 67 

Conselheiros. Com a palavra, o Prof. André propõe que o Prof. Fábio continue 68 
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na presidência da Comissão, com o que todos concordam. Prosseguindo, o

Prof. André entende ser conveniente a eleição de um novo suplente para a

Comissão, tendo em vista que o término de seu mandato em agosto de 2022. A

seguir, o Prof. Frezatti diz que considera importante que o Prof. André também

continue na suplência. Na oportunidade, os demais conselheiros manifestam-

se favoráveis às reconduções dos Professores Frezatti e André,

respectivamente, Presidente e Suplente da Comissão. Ato contínuo passa-se à

votação. Encerrada a votação, a Secretária Geral informa o resultado, sendo

eleito, por unanimidade, o Prof. Dr. Fábio Frezatti, para Presidente, e o Prof.

Dr. André Lucirton Costa, para Suplente, com 7 (sete) votos. Nada mais

havendo a tratar, o Ser7tiqr Presidente dá por encerrada a reunião, às 16h. Do

que, para constar, eÜ....]é;=::::s;:Ê:3$::àç: !;:lç;;>s e:©Q 5z::áD:& Sr.a Jurema

Lúcia dos Santos, lavrei'e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será

examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for

discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 03 de março de 2022.
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