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Ata da reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. 1 

Aos trinta dias de junho de dois mil e vinte e um, às 11h, reúne-se, 2 

excepcionalmente por sistema de videoconferência, em virtude das tratativas 3 

de combate ao Novo Coronavírus - Covid-19, a Comissão de Orçamento e 4 

Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Fábio Frezatti, com a participação 5 

dos membros titulares Professores Doutores: André Lucirton Costa, Junior 6 

Barrera, Liedi Légi Bariani Bernucci e Rodney Garcia Rocha, e da suplente 7 

Brasilina Passarelli, com direito a voto. Participa também, o representante 8 

discente, Senhor Daniel Freitas Porto. Participa como convidado o Prof. Dr. 9 

Flávio Vieira Meirelles, Assessor de Planejamento Orçamentário. Justificou, 10 

antecipadamente, a impossibilidade de participação, o Prof. Dr. Luís Carlos de 11 

Souza Ferreira. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os 12 

trabalhos e diz que considerando a urgência da matéria, houve a necessidade 13 

de agendar uma reunião extraordinária da COP. Sendo assim, agradece a 14 

participação de todos e passa a palavra à Prof.ª Liedi para relatar o 15 

PROCESSO 2021.1.10442.1.7 - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 16 

INFORMAÇÃO - Solicitação de suplementação orçamentária no valor de R$ 17 

16.910.866,68. Ofício STI/054/2021, de 24.06.2021, ao Presidente da COP, 18 

encaminhando detalhamentos e justificativas ao pedido de suplementação 19 

orçamentária. Decisão da COP: em reunião realizada em 22.06.2021 decide 20 

devolver os autos à STI para apresentar justificativa detalhada do pedido de 21 

recursos adicionais. Parecer da relatora: tendo em vista que se deva levar em 22 

conta que principalmente em período de pandemia, onde todas as atividades 23 

de ensino e praticamente todas as reuniões são realizadas de forma remota, a 24 

TI torna-se mais ainda essencial para a comunicação, de maneira a honrar os 25 

objetivos institucionais. Assim sendo, uma vez que os serviços prestados pela 26 

STI são de suma importância para o funcionamento da Universidade, 27 

manifesta-se favorável ao repasse de, no mínimo, R$ 12.451.866,68 conforme 28 

as demonstrações da STI em seu documento de 24/06/2021, seguindo o que 29 

esta sugere e solicita. A COP aprova o parecer da relatora favorável ao 30 

repasse de R$ 12.451.866,68. Com relação à solicitação de R$ 7.500.000,00, a 31 

STI deverá submeter à CODAGE, em momento oportuno, para análise, em 32 

conjunto com as demais demandas apresentadas pelas Unidades/Órgãos a 33 

serem atendidas por meio da alínea Programas e Investimentos Estratégicos. 34 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 35 

às 11h35. Do que, para constar, eu, _______________________________ Sr.ª 36 

Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será 37 

examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for 38 

discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 30 de junho de 2021. 39 


