
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos 1 

oito dias de março de dois mil e dez, às 14:30h, reúne-se, na Sala da Biblioteca 2 

do Co, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, com a presença dos seguintes 3 

Senhores Conselheiros: Professores Doutores Joaquim José de Camargo Engler, 4 

José Antonio Visintin, Marcos Egydio da Silva, Michel Michaelovitch de Mahiques, 5 

Sigismundo Bialoskorski Neto e Sylvio Barros Sawaya. Compareceram, como 6 

convidados, o Sr. Luiz Antonio Teixeira, Diretor do DF, respondendo pela 7 

CODAGE e o Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, Procurador-Chefe da 8 

Consultoria Jurídica. Presente também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário 9 

Geral. PARTE 1 -  EXPEDIENTE: Havendo número legal e empossados os atuais 10 

membros da COP, os trabalhos são iniciados com a presença do Magnífico Reitor 11 

que, cumprimenta a Comissão e ressalta a importância da Comissão de 12 

Orçamento e Patrimônio e que ficou muito bem composta, pois foi preservada a 13 

memória e os novos membros poderão também contribuir com os trabalhos. Em 14 

seguida, destaca a necessidade de trabalhar em conjunto com a Comissão, 15 

entendendo que ela pode ajudar na formulação da política orçamentária e 16 

patrimonial, com lineamentos fundamentais, objetivando uma administração 17 

compartilhada. Com a palavra, o Prof. Engler diz que o trabalho em conjunto é 18 

excelente, principalmente para a Universidade. O M. Reitor entende que no que 19 

diz respeito às competências estatutárias, não há o que dialogar, entretanto, 20 

quanto aos lineamentos há sim que haver um diálogo entre a Reitoria e a 21 

Comissão, propondo diretrizes claras que serão levadas ao conhecimento da 22 

comunidade interna e externa, citando a questão da transparência da 23 

Universidade que poderá ter início com o orçamento e o patrimônio. Diz, também, 24 

que a Comissão e a Reitoria poderiam pensar em disponibilizar, na internet, por 25 

exemplo, o salário dos servidores, sem citar os nomes. Prosseguindo, o M. Reitor 26 

frisa que é importante que a Comissão elabore um cronograma destacando o que 27 

e como disponibilizar os dados para a comunidade, para que as pessoas vejam o 28 

por que da aproximação salarial com as Federais. A seguir, o Prof. Visintin 29 

endossa a importância da realização desse trabalho em conjunto da Reitoria e 30 

COP. Ato contínuo, o Prof. Sigismundo diz que debates poderiam ser realizados, 31 

visando a discussão de determinados assuntos, entre eles financiamento na 32 

Universidade, dificuldades de administração de convênios e a relação entre USP 33 

e Fundações. A Comissão poderá fazer um planejamento de médio e longo prazo. 34 

Prosseguindo, o Prof. Sigismundo diz que está entusiasmado em participar da 35 



Comissão, agradece a confiança e manifesta sua expectativa em colaborar com a 36 

Reitoria e com a Comissão. A seguir, o Prof. Michel diz que a transparência 37 

orçamentária é fundamental, podendo, por exemplo, ser divulgado como e com o 38 

que é gasto o saldo orçamentário. O M. Reitor diz que há pessoas que pensam 39 

que tudo o que sobra deve ser aplicado em salário, o que não pode ser desta 40 

forma. Nesta oportunidade, o Prof. Engler diz que a Comissão poderá apresentar 41 

um relatório da execução orçamentária, bem como uma relação das funções e 42 

respectivos salários. A seguir, o M. Reitor retira-se do plenário. Ato contínuo, o 43 

Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak, cumprimenta os membros da 44 

Comissão colocando-se à disposição com a sua equipe e fala da presença do 45 

Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, novo Procurador Chefe. A seguir, 46 

passa a palavra ao Prof. Engler, decano da COP, que passa a presidir os 47 

trabalhos. O Prof. Engler dá as boas vindas aos membros da Comissão e 48 

agradece o apoio da Secretaria Geral , da CJ e da CODAGE. Prosseguindo, o 49 

Prof. Engler cumprimenta o Procurador-Chefe da CJ, Prof. Gustavo, dizendo que 50 

o mesmo pode se considerar convidado à todas reuniões que puder comparecer. 51 

O Prof. Gustavo agradece e coloca a Consultoria Jurídica à disposição da 52 

Comissão. A seguir, passa-se à eleição do Presidente e Suplente da Comissão de 53 

Orçamento e Patrimônio. Com a palavra, o Prof. Visintin sugere o nome do Prof. 54 

Engler para Presidente da Comissão. A seguir, o Prof. Michel sugere para 55 

Suplente o Prof. Visintin. Nesta oportunidade, o Prof. Sawaya diz que o Prof. 56 

Sigismundo, apesar de ser iniciante na Comissão, seria uma boa sugestão para 57 

Suplente. Procedida a eleição, apurou-se o seguinte resultado: para Presidente: 58 

Prof. Dr. Joaquim José de Camargo Engler – 6 (seis) votos e para Suplente: Prof. 59 

Dr. José Antonio Visintin – 6 (seis) votos. A seguir, os Profs. Engler e Visintin 60 

agradecem a confiança e contam com a colaboração de todos. Nesta 61 

oportunidade, o Senhor Presidente informa que a próxima reunião da Comissão 62 

será dia 23.03 às 15h, esclarecendo que, excepcionalmente, essa reunião foi 63 

agendada para uma terça-feira, uma vez que a Comissão costuma se reunir às 64 

segundas-feiras às 14h30min. Com a palavra, o Prof. Sigismundo diz que neste 65 

semestre tem compromissos agendados na Unidade em todas as segundas-66 

feiras. O Prof. Engler sugere que as reuniões sejam as segundas-feiras porém 67 

com início às 15h, para que o Prof. Sigismundo possa comparecer. A seguir, o 68 

Prof. Engler informa que a Secretaria Geral encaminhará aos membros da 69 

Comissão documentação que poderá subsidiar a análise dos processos a serem 70 



relatados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 71 

reunião, às 15h:50min. Do que, para constar, eu, 72 

______________________________________ Sra. Jurema Lúcia dos Santos, 73 

designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada esta 74 

Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em 75 

que for discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 08 de março de 76 

2010. 77 


