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r Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Orçamento e

z Patrimônio - COP. Aos doze dias de setembro de dois mil e quatorze,

g às 10h, reúne-se, no Estúdio 4 do prédio da FUVEST, a Comissão de

4 Orçamento e Patrimônio, sob a presidência do Prof. Dr. Adalberto

s Américo Fischmann, e com a presença dos membros titulares:

e Professores Doutores, Frederico Pereira Brandini, Geraldo Roberto

z Martins da Costa e Laerte Sodré Júnior. Justificaram,

e antecipadamente, suas ausências, os Professores Doutores Diná de

g Almeida Lopes Monteiro da Cruz e Gerson Aparecido Yukio Tomanari

10 e a representante discente Gabriela Soldera Ferro. Compareceram

rr como convidados, o Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do

lz Departamento de Finanças e os Senhores Alberto Teixeira Protti e

13 Daniel de Souza Coelho, Assistentes Técnico de Direção. Presente

14 também, a Sra. Renata de Góes C.P.T. dos Reis, Secretária Geral

ls Substituta. PARTE I - ORDEM DO DIA - Havendo número legal, o

16 Senhor Presidente declara aberta a sessão e comunica que esta

17 reuniäo foi agendada para discutir o abono salarial de 28,60/o, sobre os

18 vencimentos de maio de 2014, a ser pago aos servidores técnicos e

1e administrativos e aos docentes da USP, conforme proposto pela

zo Câmara de Negociação do TRT. A seguir, o Sr. Peter enfatiza que a

zt postura adotada inicialmente pelo Magnífico Reitor foi tecnicamente

22 correta. Comunica, ainda, que a UNESP e a UNICAMP jâ se

23 manifestaram favorável à concessão do abono. Com a palavra, o Prof.

24 Adalberto diz que, com base nas informações técnicas da CODAGE, a

2s COP deverá apresentar um parecer ao Co para nortear sua decisão.

26 A seguir, o Sr. Daniel passa a apresentar o estudo elaborado pela

27 CODAGE. Diz que com o reajuste salarial aprovado pelo CRUESP,

2s em 03.09.2014, o custo adicional em 2014 é da ordem de R$ 15,3

2s milhões, totalizando R$ 38,7 milhöes. lsso se justifica, tendo em vista

30 que o reajuste total de 5,2o/o, pago a primeira parcela (2,57%) em
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setembro e a segunda em dezembro (2,57%), significa que o índice

de 2,57o/o incidiria sobre as folhas de outubro e novembro e o índice

total sobre as folhas de dezembro e décimo terceiro salário.

Prossegulndo, diz que o abono salarial de 28,6o/o ampliará ainda mais

o déficit no ano e a redução das reservas financeiras, uma vez que o

grau de comprometimento dos repasses do tesouro com a folha de

pagamentos superaria os 106% em 2014. Nesta oportunidade, o Sr.

Alberto diz que, com essas medidas, a USP em 2016 não terá

condições de efetuar o pagamento do 13o salário. A matéria é

amplamente discutida, a Comissão enfatiza que o reajuste salarial

conforme aprovado pelo CRU ESP, significou um grande

comprometimento para a Universidade, sendo necessárias medidas

adicionais para tentar compensar tal aprovação. Nesse sentido, o

pagamento de abono salarial é inviável. Diante do cenário, caso o

abono salaríal seja concedido, haverá um custo adicional para a

Universidade da ordem de R$ 85,8 milhões, que somados aos 38,7

milhões referidos, totalizará R$ 124,5 milhöes em 201 4. A seguir, o

Senhor Presidente agenda para o dia 16.9 às 10h a próxima reunião

da Comissão para elaboração de parecer conclusivo sobre a matéria.

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

reuniäo, às 13h20. Do que, para constar, êu,

Sra. Jurema Lúcia dos Santos

lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada

pelos Senhores Conselhelros presentes à sessão em que for discutida

e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 12 de setembro de 2A14.


