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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 007/2015/REJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2015 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze às quatorze horas e vinte minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Regional Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner 2 

Gouvêa dos Santos, Diretor da Regional Jataí – UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Fernando 3 

Simões Gielfi, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Luis Antônio Serrão Contim, Coordenador do 4 

Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; Prof. Fabiano Campos Lima, Coordenador do Curso de Ciências 5 

Biológicas Licenciatura; Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio, Coordenadora do Curso de Ciência da 6 

Computação; Prof. André Felipe Soares Arruda, Coordenador do Curso de Direito; Prof.ª Michele Silva 7 

Sacardo, Coordenadora do Curso de Educação Física Bacharelado; Prof. Luis César de Souza, Coordenador 8 

do Curso de Educação Física Licenciatura; Prof.ª Giulena Rosa Leite, Representante do Curso de 9 

Enfermagem; Prof. Robson Schaff Corrêa, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Paulo 10 

Freitas Gomes, Coordenador do Curso de Física; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Representante do Curso de 11 

Fisioterapia; Prof.ª Maria José Rodrigues, Coordenadora do Curso de Geografia Bacharelado; Prof.ª Daviane 12 

Moreira e Silva, Coordenadora do Curso de Letras Português; Prof. Márcio Issamu Yamamoto, Coordenador 13 

do Curso de Letras Inglês; Prof. Gustavo Henrique Marques Araújo, Coordenador do Curso de Medicina 14 

Veterinária; Prof. Vanderlei Balbino Costa, Representante do Curso de Pedagogia; Prof. Nilton César 15 

Barbosa, Coordenador do Curso de Psicologia; Prof. Ricardo Alexandre Figueredo de Matos, Coordenador 16 

do Curso de Química Bacharelado; Wesley Fernandes Vaz, Coordenador do Curso de Química Licenciatura; 17 

Prof.ª Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Sauli dos 18 

Santos Júnior, Coordenador do Mestrado em Ciências Aplicados à saúde; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, 19 

Coordenador do Mestrado em Matemática; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos 20 

Professores Associados; Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal 21 

de Goiás; Os Servidores: Ricardo Porto Simões Mathias e Marcos Humberto Silva de Assis; representando 22 

os servidores técnico-administrativos. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. 23 

Primeiro Ponto da Pauta: Prestação de Contas 2014 e Alocação de recursos UFG/2015, relatado pelo  24 

Prof. Alessandro Martins, que antes de iniciar o relato solicitou aos conselheiros que  se acomodassem mais 25 

próximos à mesa para que visualizassem melhor a apresentação. Em seguida ele convidou o Prof. Marcos 26 

Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças da Regional Jataí para a composição da 27 

mesa. O Prof. Alessandro Martins disse que a prestação de contas do ano de 2014 (dois mil e quatorze) foi 28 

feita com base nos dados empenhados no ano supracitado. Disse que com base na previsão orçamentária: 29 

Custeio e Aplicações Diretas foram no valor de R$ 9.911.961,93 (nove milhões, novecentos e onze mil, 30 

novecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), com base em acordos prévios, feitos em direções 31 

anteriores e que agora já estava dentro do estatuto a porcentagem do recurso de todos os custeios, pois 32 

quando se tinha o recurso básico para a instituição e somava-se todo ele, os custeios básicos eram aqueles 33 
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compromissos que precisavam ser efetuados, daí isso era subtraído do custeio do orçamento para aquele ano 34 

e jogava as porcentagens definidas pelo Conselho Universitário e que agora constavam no estatuto e desta 35 

forma era destinado para a Pesquisa e o recurso era gerido diretamente pela Coordenação de Pós-Graduação 36 

em conjunto com a Coordenação de Pesquisa e Inovação, que ficou no valor de R$ 234.717,72 (duzentos e 37 

trinta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos) para a Pesquisa Universitária e o 38 

Fundo de Bolsas no valor de R$ 286.665,81 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais 39 

e oitenta e um centavos), o Prof. Alessandro Martins explicou que esse valor era pago para bolsas PIBIC, 40 

PROLICEN e PROBEC. Em seguida ele continuou a apresentação dos valores gastos: Diárias – Pessoa 41 

Civil/Administração: R$ 48.545,98 (quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito 42 

centavos); Diárias – Pessoa Civil/Coordenações: R$ 290.707,52 (duzentos e noventa mil, setecentos e sete 43 

reais e cinquenta e dois centavos), valores que as coordenações utilizaram para diárias; Auxílio Financeiro a 44 

Estudantes/PROBEC: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), são sete bolsas; Auxílio 45 

Financeiro Bolsa - trabalho: Aux. Financeiro Bolsa trabalho – Hospital Veterinário: R$ 39.630,00 (trinta e 46 

nove mil e seiscentos e trinta reais), bolsas utilizadas para suprir carência de funcionários na instituição, 47 

como ocorria no hospital veterinária; Aux. Financeiro Referente a Participação no Projeto 48 

“Acessibilidade e Inclusão”: R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), neste recurso soma-se intérpretes 49 

e acompanhamento pedagógico necessário em alguns casos; Material de Consumo: Combustíveis: R$ 50 

222.778,07 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e sete centavos), isso inclui o 51 

transporte dos acadêmicos entre Riachuelo e Jatobá; Alimentos para Animais: R$ 2.296,00 (dois mil e 52 

duzentos e noventa e seis reais); Gêneros de alimentação: R$ 173,40 (cento e setenta e três reais e quarenta 53 

centavos); Material Químico: R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais); Material de Expediente 54 

(canetas, borrachas, papel A4 e etc): R$ 93.109,16 (noventa e três mil, cento e nove reais e dezesseis 55 

centavos); Material de Processamento de Dados (cartuchos, roteador, placa de rede e etc): R$ 37.649,96 56 

(trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos. Material de Limpeza: R$ 57 

109.814,46 (cento e nove mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos); 58 

Uniformes/Tecidos/Aviamentos: R$ 1.870,50 (um mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos); 59 

Materiais para Manutenção Bens Imóveis: R$ 48.877,56 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete 60 

reais e cinquenta e seis centavos); Materiais para Manutenção de Bens Móveis: R$ 4.737,00 (quatro mil, 61 

setecentos e trinta e sete reais); Material Elétrico: R$ 67.445,50; Material de Proteção e Segurança: R$ 62 

178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos); Sementes, Mudas de Plantas e Insumos: R$ 63 

89.325,55 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); Material 64 

Laboratorial (luvas, provetas, béquer e etc): R$ 150.897,23 (cento e cinquenta mil, oitocentos e noventa e 65 

sete reais e vinte e três centavos. Material para Manutenção de Veículos: R$ 27.698,69 (vinte e sete mil, 66 

seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos); Ferramentas: R$ 1.037,92 (mil e trinta e sete 67 

reais e noventa centavos); Material Sinalização Visual: R$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais); 68 

Passagens e Despesas com Locomoção/Administração e Coordenações: R$ 26.855,67 (vinte e seis mil, 69 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), ocorre quando o professor vai para o evento 70 

e necessita de passagens aéreas, ocorre também no apoio de bancas para concursos; Outros Serviços de 71 
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Terceiros – Pessoa Física: Diárias Colaboradores (motoristas, membros externos de bancas, convidados, 72 

etc.) R$ 46.563,85 (quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), neste 73 

caso inclui-se também as diárias do Motorista Aureliano Gouveia de Moraes Neto, que é cedido pela 74 

Prefeitura e recebe diárias pela Regional; Serviços Técnicos Profissionais (Pagamento para pessoa física 75 

para o Projeto Programa e Aperfeiçoamento): R$ 7.593,40 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e 76 

quarenta centavos), são atividades de capacitação de servidores; Estagiários/Monitores: R$ 551.982,25 77 

(quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos); Locação de 78 

Imóveis (Serviço de Psicologia Aplicada e Clínica Escola): R$ 95.950,57 (noventa e cinco mil, novecentos e 79 

cinquenta reais e cinquenta e sete centavos); Serviços de Seleção e Treinamento/TOEFL: R$ 1.872,00 (um 80 

mil e oitocentos e setenta e dois reais); Locação de Mão de Obra: Impacto – Encarregado 81 

Departamento: R$ 682.161,02 (seiscentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos); 82 

Certa – Motoristas: R$ 297.208,22 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e dois 83 

centavos); Norte e Sul – Manutenção Predial: R$ 541.170,45 (quinhentos e quarenta e um mil, cento e 84 

setenta reais e quarenta e cinco centavos); Norte e Sul – Parques e Jardins: R$ 260.594,42 (duzentos e 85 

sessenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos; Services Terceirizações Ltda – 86 

Jardinagem: R$ 89.033,33 (oitenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos); Liderança – 87 

Limpeza: R$ 725.704,65 (setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e sessenta e cinco 88 

centavos); Guardiã – Portaria: R$ 452.786,49 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e 89 

seis reais e quarenta e nove centavos); Federal – Vigilância Armada: R$165.111,57 (cento e sessenta e 90 

cinco mil, cento e onze reais e cinquenta e sete centavos), o Prof. Alessandro informou que hoje quem fazia 91 

esse trabalho era a empresa Terra; Guardiã – Vigia: R$ 910.765,87 (novecentos e dez mil, setecentos e 92 

sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos); Terra Vigilância: R$ 90.580,96 (noventa mil, quinhentos e 93 

oitenta reais e noventa e seis centavos), o Prof. Alessandro Martins disse que os valores empenhados em dois 94 

mil e quatorze somaram R$ 4.215.116,98 (quatro milhões, duzentos e quinze mil, cento e dezesseis reais e 95 

noventa e oito centavos), disse que reforçava que era o valor empenhado, pois conforme informações do 96 

Departamento de Contabilidade e Finanças existem débitos de dois meses do ano passado que estão 97 

impactando nesse ano, as informações são que mais ou menos dez por cento dos recursos do ano passado não 98 

foram liberados pelo governo federal, então essa dívida foi trazida para este ano. Outros Serviços de 99 

Terceiros – Pessoa Jurídica: Serviços Técnicos Profissionais (Projeto hidrossanitário e Elétrica): R$ 100 

211.659,32 (duzentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), eram projetos 101 

de arquitetura que foram terceirizados pelo CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico) assim, sendo 102 

necessário que a regional custeasse essas despesas; Bancos de Dados – Software: R$ 7.990,00 (sete mil 103 

novecentos e noventa reais); Locação de Imóveis (Colação de Grau): R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos); 104 

Locação de Equipamento Audiovisual: R$ 17.190,74 (dezessete mil, cento e noventa reais e setenta e 105 

quatro centavos), utilizados para colações de grau e eventos culturais; Locação de Bens Móveis: R$ 106 

18.510,00 (dezoito mil, quinhentos e dez reais); Manutenção e Conservação Bens Imóveis: R$ 19.325,19 107 

(dezenove mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos; Manutenção e Conservação de 108 

Máquinas e Equipamentos: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais); Manutenção e Conservação de 109 
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Veículos: R$ 18.365,74 (dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco mil e setenta e quatro centavos), o Prof. 110 

Alessandro disse que estes gastos eram relativos a reparos em veículos e abastecimento durante viagens, via 111 

cartão ticket car, disse ainda que antes da implantação do cartão, essas despesas não tinham possibilidades 112 

de serem custeadas pela Regional e era dividida entre os hóspedes; Serviços de Cerimonial: R$ 62.667,50 113 

(sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), esse valor envolvia despesas 114 

com cerimonial, becas, locação de espaço, materiais e outros pertinentes às colações de grau; Suporte de 115 

Infraestrutura (Interligação da Rede Casa de Vegetação PRPPG/Agro): R$ 4.340,00 (quatro mil, 116 

trezentos e quarenta reais); Fornecimento de Alimentação (Lanche): R$ 2.999,11 (dois mil, novecentos e 117 

noventa e nove reais e onze centavos), esses gastos foram realizados por coordenações de cursos em eventos, 118 

o Prof. Alessandro Martins disse que a Regional Jataí já tentou fazer uma dispensa para estes serviços, 119 

porém, sempre gera item deserto, não há interesse dos comerciantes da cidade no fornecimento desses 120 

serviços; Energia Elétrica: R$ 534.127,01 (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e um 121 

centavo); Água e Esgoto: R$ 101.571,59 (cento e um mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e 122 

nove centavos); Serviços de Seleção e Treinamento/Capacitação Servidores: R$ 9.949,00 (nove mil, 123 

novecentos e quarenta e nove reais); Telefonia: R$ 66.184,48 (sessenta e seis mil, cento e oitenta e quatro 124 

reais e quarenta e oito centavos); Serviços Gráficos e Editoriais (fotocopiadora/Banners/cartazes e 125 

outros): R$ 40.234,40 (quarenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); Serviços de 126 

Conservação e Re beneficiamento de Mercadoria: R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais); 127 

Programação e instalação de câmeras: R$ 4.945,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais); 128 

Hospedagem: R$ 21.615,84 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos); Acesso a 129 

Internet c/ velocidade de 100 MBPS: R$ 202.138,87 (duzentos e dois mil, cento e trinta e oito reais e 130 

oitenta e sete centavos); Obrigações Tributárias e Contributivas (Vistoria e Alvará); 1.527,24 (mil, 131 

quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos); Despesas de Exercícios Anteriores: Auxílio 132 

Financeiro a estudantes: R$ 900,00 (novecentos reais), recurso para participação em eventos, passagens; 133 

Locação de Veículos: R$ 4.676,10 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos), contratações 134 

para viagens a longa distância; Serviços de Terceiros – Pessoa Física: R$ 39.314,60 (trinta e nove mil, 135 

trezentos e quatorze reais e sessenta centavos); Locação de Mão de Obra: R$ 183.058,53 (cento e oitenta e 136 

três mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos); Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica: R$ 137 

76.029,39 (setenta e seis mil, vinte e nove reais e trinta e nove centavos); Combustível: R$ 16.502,98 138 

(dezesseis mil quinhentos e dois reais e noventa e oito centavos); Indenizações e Restituições: R$ 830,00 139 

(oitocentos e trinta reais); INSS/Patronal: R$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); 140 

Devoluções – Despesas da Regional Jataí pagas em outros Centros de Custos: R$ 378.456,63 (trezentos 141 

e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). O Prof. Alessandro 142 

Martins disse que essas despesas eram da instituição que foram alocadas no centro de custo da Regional 143 

Jataí, foi recolhido recursos do centro de custos da Regional Jataí e foi coberta a deficiência da instituição, 144 

para que as contas gerais da universidade fossem fechadas, disse que no valor supracitado encontravam-se 145 

também partes de pedidos das coordenações. Então o total empenhado foi de R$ 8.508.921,68 (oito milhões, 146 

quinhentos e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos). Disse que de R$ 147 
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9.390.578,40 (nove milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), 148 

sendo o saldo devedor de R$ 881.656,72 (oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e 149 

setenta e dois centavos), disse que a colocação feita pela PROAD (Pró-Reitoria de Administração e 150 

Finanças) que era quem fazia a ordenação de despesas da instituição, esse valor era remanescente de contas 151 

não pagas no interstício de dois mil e quatorze, devido a não haver recursos financeiros para isso. Em 152 

seguida o Prof. Alessandro Martins apresentou os valores de capital, disse que a previsão orçamentária para 153 

o capital era de R$ 4.504.436,98 (quatro milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e 154 

noventa e oito centavos) para despesas com obras, de um total empenhado de R$ 3.307.947,19 (três milhões, 155 

trezentos e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos). Foram debitadas do centro de 156 

custo da Regional Jataí, a parcela de empenho da Construção da Biblioteca de Jatai da Universidade Federal 157 

de Goiás, no valor de: R$ 1.633.392,05 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois 158 

reais e cinco centavos); Finalizações da Construção Biomedicina/enfermagem: R$ 650.323,05 (seiscentos e 159 

cinquenta mil, trezentos e vinte e três reais e cinco centavos); Finalizações da Construção Piscicultura: R$ 160 

82.360,95 (oitenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos); Construção Fisioterapia: 161 

R$ 193.642,18 (cento e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos); 162 

Contratação de empresa de engenharia para término do edifício de Pós-Graduação Jatai/UFG: R$ 96.476,98 163 

(noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), que também já está pronto 164 

e será entregue nesta semana; Contratação de empresa de engenharia para término da Construção do Galpão 165 

de máquinas agrícolas: R$198.084,95 (cento e noventa e oito mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco 166 

centavos); Construção de Reservatório elevado/enterrado de rede de água tratada e esgoto no Campus de 167 

Jataí/Jatobá: R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), nesta obra a caixa d’água ficará na parte 168 

mais alta da Cidade Universitária e a água descerá por gravidade, abastecendo todos os prédios e esta obra 169 

engloba também parte do sistema de rede de esgoto do Câmpus Jatobá, disse que gostaria de frisar que já 170 

tinha previsão deste recurso, mas que sabiam que não seria suficiente para fazer todo o sistema da rede de 171 

esgoto e rede de água, então conseguiu com a Oderbrecht ambiental para que metade desta obra fosse 172 

realizada por eles e eles consentiram a realização desse processo, eles estão dentro da Regional Jataí, já 173 

fazem esse serviço dentro na cidade e poderão também fazer esse controle interno com base no sistema de 174 

esgoto, porque todos os prédios em volta do eixo principal da Cidade Universitária foram construídos e 175 

foram feitos fossas, agora com os sistemas da rede de esgoto, será feita essa ligação e o problema será 176 

resolvido, então metade da Cidade Universitária da rede de esgoto está sendo feita pela Oderbrecht a outra 177 

metade com recursos da universidade; Construção da segunda etapa do Gabinete de Professores do Campus 178 

de Jataí/UFG: R$ 96.079,97 (noventa e seis mil, setenta e nove reais e noventa e sete centavos), com 179 

previsão de finalização no final do ano; Instalação de aparelhos de ar condicionado no centro de ciências 180 

humanas: R$ 347.837,06 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e seis centavos); 181 

Esse foi o Capital realizado de obras que compreende os R$ 3.307.947,19 (três milhões, trezentos e sete mil, 182 

novecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), e tem se empenhados pedidos que envolvem os 183 

pedidos das coordenações, os seguintes: Aparelhos de Medição e orientação (refratômetro, paquímetro 184 

digital e etc): R$ 20.476,99 (vinte mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos); 185 
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Aparelhos de Comunicação (aparelhos telefônicos e GPS): R$ 6.429,27 (seis mil, quatrocentos e vinte e 186 

nove reais e vinte e sete centavos); Aparelhos, Equipamentos da área da Saúde (Forno Laboratorial, 187 

Microscópio, etc):R$ 581.114,28 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quatorze reais e vinte e oito 188 

centavos); Aparelhos e Utensílios Domésticos (fogão, refrigerador e etc): R$ 48.364,09 (quarenta e oito mil, 189 

trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos); Material Bibliográfico (livros): R$ 497.718,88 190 

(quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), aqui, foi a primeira 191 

vez que foi conseguido o empenho quase total do valor, foi um feito importante para a Regional, de forma 192 

que se conseguiu um quantitativo bem expressivo de livros para atendimento às necessidades das 193 

coordenações dos cursos que tem enfrentado muitas dificuldades quanto a isso; Máquinas e equipamentos 194 

Natureza industrial (Betoneira): R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) Aparelho de medição, 195 

estabilizadores, nobreaks, etc: R$ 189.110,01 (cento e oitenta e nove mil, cento e dez reais e um centavo); 196 

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Projetor Digital, Câmera Fotográfica e etc), empenho já existente, 197 

pois a empresa não entregou os data shows e está sob penalidade judicial, isso prejudicou muito a instituição, 198 

principalmente o Curso de Geografia que havia feito um pedido expressivo desses materiais e até o momento 199 

não recebeu: R$ 50.897,20 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos), mas para esse 200 

ano novas solicitações já foram feitas e encaminhadas; Máquinas, Utensílios, e Equipamentos Diversos 201 

(Ventilador, ar-condicionado e etc): R$ 64.217,89 (sessenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta 202 

e nove centavos); Equipamentos de Processamento de Dados (Computadores, Scanner e etc): R$ 596.991,16 203 

(quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos); Máquinas e 204 

ferramentas/Utensílios de Oficina (conjunto de solda): R$ 7.820,90 (sete mil, oitocentos e vinte reais e 205 

noventa centavos); Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos (Bomba a vácuo): R$ 1.995,00 (um 206 

mil, novecentos e noventa e cinco reais); Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários (roçadeiras): 207 

R$ 37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais); Mobiliário (Divisórias, cadeiras, mesas, etc), são 208 

pedidos da administração, mas tem pedidos das coordenações também, principalmente do Curso de 209 

Engenharia Florestal que com a previsão da entrega do prédio fizeram um planejamento muito bem 210 

organizado e fizeram todos os pedidos, com a previsão dos equipamentos essenciais para o prédio, outros 211 

cursos também fizeram pedidos. Mobiliário: R$ 545.961,14 (quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos 212 

e sessenta e um reais e quatorze centavos); Peças não incorporáveis a imóveis (Cortinas tipo Painel): R$ 213 

13.357,90 (treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos); 02 Veículos (automóvel Sedan): 214 

R$ 93.580,00 (noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais); Devoluções: R$ 243.673,69 (duzentos e 215 

quarenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos). Total empenhado foi de R$ 216 

6.309.775,59 (seis milhões trezentos e nove mil, setecentos e setenta e cinco mil e cinquenta e nove 217 

centavos), se for comparar com o disponível foi capitalizado uma média de R$ 1.805.338,61 (um milhão, 218 

oitocentos e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) para cobrir essas despesas, 219 

então ficou um valor acima do que realmente tinha de previsão e a PROAD (Pró-Reitoria de Administração e 220 

Finanças) coloca o valor que foi capitalizado e tem-se mais contas, mais pedidos de capital que vão impactar 221 

agora em 2015 (dois mil e quinze), mas isso são os valores de dois mil e quatorze. O Presidente agradeceu a 222 

toda equipe pelo trabalho, pois como o Prof. Alessandro Martins relatou ocorrem problemas com algumas 223 
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empresas que não entregam materiais, com licitações, então ele disse que gostaria de deixar expresso os 224 

agradecimentos a toda equipe, ao Prof. Alessandro Martins, ao Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, que 225 

chegou e já estava colaborando com esta parte, à Valéria Gouveia do Carmo Ferreira, a equipe do financeiro, 226 

o Márcio Carneiro, a Francinelle Cabral Silva, às coordenações também que fizeram as solicitações no 227 

SOLICITE durante todo esse tempo e fizeram com que fosse possível a obtenção desse avanço em termos de 228 

empenho de orçamento que chega para a Regional Jataí, disse que um ponto que foi bem frisado pelo Prof. 229 

Alessandro Martins foi o de que era importante o entendimento de todos quanto o que era o orçamento e o 230 

financeiro, que eram duas coisas diferentes, que às vezes se confundiam, uma coisa era o orçamento que era 231 

o dinheiro que era planejado a ser gasto e outra coisa era o financeiro que realmente era liberado pelo 232 

Governo Federal para ser empenhado, então existia uma diferença entre orçamento e financeiro, pois nem 233 

sempre orçamento que se tem conhecimento a partir do momento em que o orçamento da união é aprovado, 234 

nem sempre é esse orçamento que no final do ano, no mês de dezembro que realmente será o repassado para 235 

a universidade. Então tinha um orçamento, tinha o que foi planejado, mas não tinha o financeiro. O Prof. 236 

Alessandro Martins pediu que fosse aberta a discussão para essa parte apresentada, para depois passar para a 237 

próxima apresentação. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que essa apresentação foi feita a partir 238 

do que foi contabilizado, todos os códigos apresentados podem ser encontrados no portal da transparência. 239 

Disse que quando falava em orçamento dentro de uma universidade quatro fases eram cumpridas: primeiro o 240 

orçamento, segundo era a capacidade de executar, terceiro a responsabilidade gestora e por último a 241 

ordenação de despesa que nesse caso é o papel da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD). O 242 

Professor falou disse que nem sempre o empenhado naquele ano é pago dentro daquele exercício e pode ficar 243 

para o exercício posterior. Falou dos detalhes sobre o orçamento de dois mil e quinze, que estão pensando 244 

em questões, por exemplo, no caso de impressões, de trabalhar com empresas que forneçam a impressora, 245 

tonner, papel, a manutenção, para que melhore o processo, disse que o planejamento melhoraria o processo. 246 

O Prof. Luís Antônio Serrão Contim agradeceu ao Prof. Alessandro Martins pela apresentação, disse que 247 

percebia durante a apresentação que o professor acompanhou o processo e conhecia todo o processo e os 248 

dados passados ao conselho, disse que no ano passado foi apresentada uma tabela semelhante ao conselho e 249 

que foi solicitado que fosse enviada uma tabela mais detalhada para que os conselheiros realizassem um 250 

estudo, pois da forma apresentada não se conseguia realizar uma análise mais criteriosa, uma apresentação 251 

mais detalhada auxiliaria bastante na análise do orçamento, disse que gostaria de tirar umas dúvidas, a 252 

empresa Guardiã aparecia duas vezes com serviços de portaria e vigia, totalizando mais de R$ 1.300.000,00 253 

(um milhão trezentos mil reais), então qual era a diferença desses serviços? O Prof. Alessandro Martins 254 

agradeceu pelo reconhecimento do trabalho e disse que esse era um trabalho de formiguinha com apoio da 255 

técnica em contabilidade, seguindo o sistema chamado SIGFOR que era alimentado pela PROAD (Pró-256 

Reitoria de Administração e Finanças), mas tinha detalhamentos que não tinham como fazer, disse que os 257 

fatores colocados foram o que foi discutido para as coordenações e que era difícil descrever isso, disse que 258 

tinha que ir até a comissão permanente de licitação e verificar com os pregoeiros o que foi ou não licitado, 259 

empenhado e com o DMP (Departamento de Material e Patrimônio) o que foi ou não entregue, então a 260 

situação era essa. Quanto aos contratos da empresa Guardiã o Administrador Ricardo Porto Simões Mathias 261 
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disse que não havia diferença de finalidade, pois era a mesma, mas os contratos eram dois um mais antigo 262 

que vencerá em breve e outro mais novo. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que se gastava por dez 263 

por cento do orçamento somente com porteiros. O Prof. Alessandro Martins disse que isso poderia aumentar 264 

e que tinha porteiros que cuidavam de três prédios. Disse a Pró-Reitoria queria redução (demissão), mas a 265 

Regional não tem condições de demitir, isso significaria fechar portas, então o compromisso com a PROAD 266 

(Pró-Reitoria de Administração e finanças) era a tentativa de remanejamentos internos, ou seja, tenta o 267 

atendimento de mais setores com o quantitativo que se tem, pois já tem a previsão de entrega de mais 268 

prédios, além dos já entregues recentemente, essa era a realidade e era preocupante. O Prof. Luís Antônio 269 

Serrão Contim disse que isso era preocupante porque o governo estava empurrando cada vez mais para a 270 

terceirização, o professor falou sobre a lei aprovada pelo supremo, que permitia a contratação de professores 271 

sem a realização de concurso público por intermédio de uma entidade sem fins lucrativos. Em seguida ele 272 

questionou sobre serviços técnicos contratados, como serviços de engenharia, arquitetura, serviços que o 273 

CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico) fornecia, então ele gostaria de saber em quais projetos foram 274 

contratados esses serviços e utilizados esses valores? O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias 275 

respondeu que foram nos projetos para o curso de Geografia, Pedagogia, Serviço de Psicologia Aplicada, 276 

Caixa D’água, Prédio Multiusuário e readequação de projetos. O Prof. Alessandro Martins disse que 277 

mostrará os planejamentos para esse ano, também se incluem nesses projetos. O Prof. Marcos Wagner de 278 

Souza Ribeiro disse que quanto a esse valor se fosse para o ano ficaria em mais ou menos cem mil reais, e 279 

que isso ocorria muitas vezes, quando o empenho já estava realizado, pois tinha que buscar essas 280 

informações. Disse que quanto aos gastos com segurança, eles estavam trabalhando em sistema de 281 

monitoramento para tentar diminuir os gastos com pessoal. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que 282 

tinha outra dúvida quanto ao valor empenhado para capital, disse que gostaria de saber, pois desconhecia 283 

sobre o assunto, quanto ao valor de quase um milhão e novecentos mil reais que não estavam previstos no 284 

orçamento e foram empenhados, foi isso? O Prof. Alessandro Martins disse que foram empenhados pela 285 

Universidade como um todo. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim questionou se o valor seria devolvido para 286 

a Universidade. O Prof. Alessandro Martins disse que a Regional não tem como devolver. O Prof. Luis 287 

Antônio Serrão Contim questionou se a Universidade sabia disso. O Prof. Alessandro Martins disse que sim, 288 

que a Universidade sabia disso e que eles estiveram com os reitores por volta do mês de outubro do ano 289 

passado que era quando estava fechando o ano fiscal, para mostrar o que tinha de recurso e a necessidade de 290 

empenho, essa reunião é feita para se cobrar os empenhos de uma forma mais efetiva possível, com isso tudo 291 

capitalizado. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que parte de seu questionamento foi respondido 292 

pelo Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, que seria sobre a infraestrutura, disse que essas soluções eram 293 

simples, quando se criava uma rotina, mas não tinha, disse que à noite tinha muita dificuldade para o 294 

fechamento de portas e que não tinha segurança. Em seguida ele questionou ao Prof. Alessandro Martins 295 

sobre os custos de colação, como serão as cobranças. O Prof. Alessandro Martins explicou que as cobranças 296 

eram compromissos da reitoria anterior e que cada regional com seus centros de custos tinha que arcar com 297 

as suas despesas, que incluía: que todo aluno tinha direito a fotografia, beca, todo aluguel do espaço, salão, 298 

cerimonial, som, gravações, tudo é fornecido de graça ao aluno e fornecido pela regional. O Presidente disse 299 
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que como foram feitos os esclarecimentos, então gostaria de colocar a prestação de contas em votação para 300 

passar para a apresentação do orçamento de dois mil e quinze. Neste momento o Prof. André Felipe Soares 301 

de Arruda questionou sobre o encaminhamento do Prof. Luís Antônio Serrão Contim. O Prof. Alessandro 302 

Martins respondeu que a dificuldade do detalhamento era o acesso a esse banco de dados, não era a questão 303 

de fazer, disse que poderia até comprometer a ir atrás disso e fazer esse levantamento de formiguinha para 304 

pegar todo o detalhamento de curso por curso, centro por centro, mas o processo fiscal do ano passado ainda 305 

estava em andamento com recursos desse ano, então, se tem o comprometimento de fechar as contas deste 306 

ano também, então não poderia parar essas, para começar novas, então tinha essa dificuldade, essa era a 307 

situação, não era por não querer fazer, era por não conseguir fazer devido a formatação que se encontrava 308 

hoje a Regional Jataí como apenas levantadora de necessidades, tem agora uma perspectiva, inclusive a 309 

vinda do Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro auxilia nisso, para que a Regional possa virar uma Unidade 310 

Gestora Responsável, sendo isso a Regional poderá ter um contador trabalhando em suas finanças, de forma 311 

direta, lançando isso dentro de um sistema específico da Regional, isso permitirá a Regional poder ter as 312 

informações mais desmembradas, isso facilitará mais. O Presidente disse que se a Regional fosse Unidade 313 

Gestora teria as informações mais detalhadas e gostaria de lembrar que graças ao empenho da equipe o grau 314 

de detalhamento da apresentação já é bem expressivo. Em votação a prestação de contas do ano de 2014 315 

(dois mil e quatorze) foi aprovada com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. 316 

Em seguida o Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que se sabe que o país passava por um momento 317 

de crise, disse que no ano passado não teve o que é denominado superávit primário que é a relação entre a 318 

produção e os gastos e isso impactou no orçamento desse ano, disse que de acordo com o sistema nacional 319 

de avaliação do ensino superior, o orçamento foi aprovado, mas não foi sancionado, e o corte era de mais ou 320 

menos quarenta por cento, todo mês a universidade recebia um doze avos do valor previsto e tinha recebido 321 

um dezoito avos, então a partir desse valor percebia-se a redução, foi decidido manter o valor das 322 

coordenações não repassando o corte, diferente da decisão de Goiânia, Jataí manteve os valores para as 323 

coordenações. Jataí também não fez cortes de terceirizados, no orçamento de Jataí os terceirizados 324 

representam 75% (setenta e cinco por cento), em Catalão 70 % (setenta por cento) e em Goiânia 60% 325 

(sessenta por cento), a partir desse cenário, definiu as despesas básicas, mas a Regional Jataí não tinha 326 

recursos para contemplar o orçamento, essa era a realidade. O Prof. Alessandro Martins disse que o 327 

orçamento foi sancionando, mas a Presidente tinha trinta dias para publicar o decreto de contingenciamento, 328 

então o que tinha de informações pela PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) era o 329 

compartilhado, era o que foi publicado neste orçamento, não tinha definição de distribuição para as 330 

Instituições Federais de Ensino Superior, mas a PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças disse 331 

que há a perspectiva que seja 33% (trinta e três por cento) de contingenciamento. O Prof. Luís Antônio 332 

Serrão Contim disse que gostaria de esclarecer uma dúvida, como foi dito a Regional tinha comprometido 333 

75% (setenta e cinco por cento) do orçamento com terceirizados, questionou se tinha essa porcentagem para 334 

Goiânia? Disse que estava perguntando isso porque tinha o edital aberto para contratação de técnicos, disse 335 

que para Goiânia tinha cinquenta vagas, e só tinha uma para Jataí, então o orçamento é muito mais apertado 336 

que o de Goiânia e na divisão de vagas não a Regional não é contemplada, o que a Direção tem feito em 337 
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relação a isso? Qual a postura da Direção? O Prof. Alessandro Martins respondeu que a postura dele e do 338 

Prof. Wagner Gouvêa dos Santos sempre foi de defender a Regional, disse que quando saiu o edital ele 339 

questionou à PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos) sobre as 340 

vagas e a resposta foi que eram vagas de vacâncias. Disse que fez a mesma fala na reunião do grupo de 341 

trabalho que ele participa em Goiânia, disse que em Goiânia foi fácil, pois se dispensa um, mantêm outro, só 342 

não contrata mais, mas aqui fica sem atendimento, em Catalão os cursos são mais na área de exatas, agora 343 

Jataí tem cursos na área de agrárias, a falta de um técnico significa o não funcionamento do laboratório. O 344 

Presidente disse que só para complementar a resposta, na última sexta-feira teve reunião dos três conselhos e  345 

fez um questionamento, perguntou aos conselheiros quem tinham secretários terceirizados e que apenas um 346 

conselheiro se manifestou. Em seguida ele questionou sobre as 50 (cinquenta) vagas do concurso para 347 

técnico administrativo. E falou que em Jataí apenas cinco cursos tinham secretários efetivos, disse que sua 348 

fala foi no intuíto de criar uma discussão e que houve certo desconforto, mas que era para a defesa da 349 

Regional Jataí. O Prof. Luís Antônio Serrão Contim disse que questionaria mais uma vez, para lembrar que 350 

há mais de três anos e meio o curso de Ciências Biológicas tinha uma técnica em assuntos educacionais, 351 

lotada no curso, que antes era assistente em administração, como a técnica estava em desvio de função foi 352 

para a Assessoria de Graduação, mas o curso tinha uma vaga de Assistente em Administração antes, o curso 353 

já solicitou satisfação três vezes, não teve resposta e o curso quer a vaga de volta e solicita uma resposta da 354 

direção, pois quer a vaga de volta. O Prof. Alessandro Martins disse que o processo era mais longo, que 355 

tinham muitas vagas que eles não sabiam o destino, mas que hoje ele tinha o mapeamento de todas as vagas. 356 

O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que a vaga da Lázara Christiane era de cinco anos atrás e que o 357 

documento já foi encaminhado à direção. Em seguida ele falou da representação em várias câmaras que 358 

ainda não estava funcionando. E continuou sua fala voltando a questão do orçamento, disse que esse 359 

orçamento de dois mil e quinze estava sendo calculado no prazo de dois anos referente a dois mil e treze e 360 

disse que observou alguns erros na planilha, então questionou o que será utilizado para dois mil e quinze? 361 

Serão todos os dados de dois mil e treze? Nessa planilha serão mantidos somente os professores efetivos? E 362 

não os da fundação? O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que não poderia mudar, poderia ter sido 363 

um erro de transcrição, vários cursos encaminharam os dados, se tivesse algo errado, que fosse encaminhado 364 

um memorando solicitando a correção, porque tinha cursos com doutores que ainda não foram atualizados, 365 

quantidade de professores não atualizados de acordo com os dados do setor de recursos humanos, quanto a 366 

laboratórios teve uma discussão prévia. Disse que talvez isso não seja eficiente, talvez não consiga 367 

visualizar, seria bom que os cursos estudassem mais a planilha, mas todos os pedidos estavam sendo 368 

analisados. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que teve um laboratório reparado e se arcaria com os 369 

custos, gostaria que contasse na planilha. O Prof. Alessandro Martins disse que a Regional terá uma planilha 370 

de distribuição para as unidades, curso de Medicina Veterinária contabilizava a anatomia para eles. O Prof. O 371 

Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que hoje eram oito cursos que tinham aulas na anatomia, alguns 372 

cursos tinham duas disciplinas, na verdade imaginou que isso poderia ser administrado por eles, como a 373 

instalação de ar-condicionado, compra de fios, mesmo antes, eles já compravam luvas e material de limpeza, 374 

então gostaria que fosse contabilizado,  que fosse feito um estudo, pois isso impactará na qualidade do 375 
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ensino dos alunos. O Prof. Alessandro Martins disse que poderia fazer uma reunião, seria mais prudente 376 

fazer isso nesse momento. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro pediu o envio de um memorando para 377 

verificar a situação. O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que o Curso de Direito tinha que alterar 378 

seus dados sobre qualificação, disse que se sentiu provocado em trazer essa fala, e lembrar a todos sobre a 379 

fala do Prof. Luís Antônio Serrão Contim trazendo a problemática do curso, disse que parecia que a reitoria 380 

abria a porta e jogava um pedaço de pão e que se matem a necessidade de superávit, ocorria e aconteceria a 381 

toda hora, talvez daqui a dez anos essa aflição continue acontecendo. O Prof. Fernando Simões Gielfi disse 382 

que queria colocar o mesmo caso do Prof. Luís Antônio Serrão Contim, disse que o Curso de Agronomia 383 

também tinha um secretário e hoje estava no Centro de Gestão Acadêmica e gostaria de uma explicação. O 384 

Presidente respondeu que foi por necessidades da instituição. O Prof. Alessandro Martins disse que 385 

preocupava a situação que encontrava dentro da instituição pública, como a aprovação dessas leis como a lei 386 

legalizada pelo supremo a 4330 (quatro mil trezentos e trinta), para direcionar paras as O.S assumirem as 387 

escolas, então no caso da regional, tem uma conta enorme e crescerá mais se levar isso para o próximo ano, e 388 

a preocupação e a seguinte, chegar ao ponto de ser impossível a iniciativa pública gerir aquilo, não coloca a 389 

capacidade técnica de pessoal, mas sim a capacidade de recursos, então perde o sono de várias formas, pois 390 

os servidores precisam, professores precisam e principalmente os alunos precisam e fica parecendo que não 391 

se quer fazer, agir, que não tem a mínima vontade de querer fazer, trabalhar em uma regional hoje é um teste 392 

muito grande. Sergipe fez uma opção muito interessante eles optaram por pessoal, a Universidade Federal de 393 

Goiás optou por infraestrutura. A saúde dos gestores da regional fica muito abalada, a intenção não é colocar 394 

quem está certo ou errado, para mostrar um fato, uma realidade, essa forma aqui apresentada é uma forma 395 

madura de apresentar e discutir a realidade, identificar e aceitar críticas, o Prof. Alessandro Martins disse que 396 

“tem situações que tem que reivindicar nossos direitos e no mínimo respeito, muitas vezes deixamos nossas 397 

famílias para vir trabalhar, temos força de vontade de vir trabalhar, respeito, querendo ou não estar no 398 

mesmo barco, mas de certa forma podemos sobreviver a essa situação”. O Prof. Marcos Wagner de Souza 399 

Ribeiro começou apresentar os valores de 2015 (dois mil e quinze): O Professor disse que baseado no valor 400 

que já tem o corte em torno de trinta por cento já tem o lançamento e a previsão orçamentária de R$ 401 

8.006.983,47 (oito milhões e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) e dentro 402 

desse orçamento tem as chamadas despesas fixas que não tem como deixar de cumprir por força de contrato, 403 

por força de editais, terá que cumprir, no caso dos combustíveis é um caso com valores relativamente altos, 404 

50% (cinquenta por cento) desse valor é gasto somente com o ônibus que faz o transporte dos estudantes 405 

Riachuelo Jatobá, uma média de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de um total em empenhado de 406 

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Serviços de Terceiros – Pessoa Física: Aluguel SPA(água, 407 

Luz e IPTU) (11):R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); Aluguel Abelhinha (água, luz e IPTU) (11):R$ 408 

70.000,00 (setenta mil reais); Locação de Mão de obra: Norte Sul Manutenção Predial: R$ 931.171,56 409 

(novecentos e trinta e um mil reais, cento e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos); Services 410 

Terceirizações: R$ 731.824,00 (setecentos e trinta e um mil reais e oitocentos e vinte e quatro reais); 411 

Impacto: R$ 1.131.834,00 (um milhão cento e trinta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais); 412 

Liderança/Disk Limpeza: R$ 818.340,10 (oitocentos e dezoito mil, trezentos e quarenta reais e dez 413 
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centavos); Certa: R$ 385.922,70 (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta 414 

centavos); Guardiã – vigia: R$ 552.967,70 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais, novecentos e sessenta e 415 

sete reais e setenta centavos); Guardiã – portaria: R$ 649.948,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, 416 

novecentos e quarenta e oito reais); Federal Segurança: R$ 165.111,00 (cento e sessenta e cinco mil reais e 417 

cento e onze reais): Terra Vigilância Armada: R$ 452.796,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e 418 

setecentos e noventa e seis reais); Disk Limpeza; Interpretes: R$ 218.160,00 (duzentos e dezoito mil, cento e 419 

sessenta reais): O Prof. Alessandro Martins frisou que esse valor para intérpretes, foi previsto para dez 420 

meses, uma vez que tem os meses de férias, disse que é uma empresa contratada para acompanhamento dos 421 

alunos. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que até aqui o valor empenhado já era de R$ 422 

5.872.964,06 (cinco milhões, oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e seis 423 

centavos), disse que provavelmente esse valor aumentará, disse que poderia pensar em cortes de telefone, 424 

água, energia? Sim, mas isso não resolveria a situação. O Prof. Alessandro Martins disse que uma situação 425 

importante era a questão da empresa impacto, que estava encaminhando para a finalização, e havia duas 426 

perspectivas chamar a segunda colocada ou contratação de uma licitação emergencial, lembrando que toda 427 

nova contratação impactava em valores maiores, então provavelmente estes valores aumentarão, porque a 428 

nova empresa oferecerá os serviços por valores mais altos. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro falou 429 

dos Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: Telefonia: R$ 70.000,00 (setenta mil reais); Energia: R$ 430 

500.000,00 (quinhentos mil reais); Internet: R$ 291.624,66 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte 431 

e quatro reais e sessenta e seis centavos); Fotocopias: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Hospedagem: 432 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Água: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O Prof. Marcos Wagner de 433 

Souza Ribeiro disse que até esse ponto, considerando as despesas fixas, somava-se R$ 7.271.588,72 (sete 434 

milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito mil e setenta e dois centavos). A partir desse 435 

valor retirou o valor das despesas fixas e colocou 6% (seis por cento) para a Pesquisa Universitária e 4 % 436 

(quatro por cento) para a Extensão Universitária. Pesquisa Universitária: R$ 44.123,69 (quarenta e quatro 437 

mil, cento e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) e Extensão Universitária: R$ 29.415,79 (vinte e 438 

nove mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos). Auxílio Financeiro a Estudantes – 439 

PROBEC: R$ 38.400,00(trinta e oito mil e quatrocentos reais); Bolsa Hospital Veterinário: R$ 38.700,00 440 

(trinta e oito mil e setecentos reais); Bolsa Inclusão: R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais); 441 

Estagiários: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Monitores (+/- 7): R$ 297.466,06 (duzentos e noventa e 442 

sete mil, quatrocentos e sessenta e seis mil e seis centavos); Remanejamento Coordenações: R$ 800.000,00 443 

(oitocentos mil reais); Administração/materiais de consumo e serviços: R$ 3.204.730,20 (três milhões, 444 

duzentos e quatro mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos). Totalizando: R$ 9.429.694,26 (nove 445 

milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), ou seja, 446 

um deficit de R$ 1.422.710,79 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e dez reais e setenta e 447 

nove centavos). O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que tinha uma série de valore que 448 

impactariam no orçamento, despesas básicas, despesas de exercícios anteriores não empenhadas, as despesas 449 

foram apresentadas: Empenhados em 2015 (dois mil e quinze): Diárias: R$ 8.000,00 (oito mil reais); Bolsas 450 

PROBEC: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais); Bolsas Hospital Veterinário: R$ 2.700,00 (dois mil e 451 
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setecentos reais); Material de Consumo – Extintores: R$ 7.789,89 (sete mil, setecentos e oitenta e nove reais 452 

e oitenta e nove centavos); Passagens: R$ 2,00 (dois reais); Diárias Colaboradores: R$ 2.500,00 (dois mil e 453 

quinhentos reais); Aluguel SPA: R$ 5.760,82 (cinco mil setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos); 454 

Aluguel Abelhinha: R$ 1.815,76 (mil, oitocentos e quinze reais e setenta e seis centavos); Licença Hospital 455 

Veterinário: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais); Licença Clínica Fisioterapia: R$ 6.150,00 (seis mil e 456 

cento e cinquenta reais): Despesa de Exercícios Anteriores: R$ 1.292.604,56 (um milhão, duzentos e noventa 457 

e dois mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Totalizando: R$ 1.339.523,03 (um milhão, 458 

trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e três centavos). Despesas de Exercícios 459 

Anteriores: Aluguel Serviço de Psicologia Aplicada: R$ 2.689,64 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais 460 

e sessenta e quatro centavos); Terceirizados: R$ 1.105.789,11 (um milhão, cento e cinco mil, setecentos e 461 

oitenta e nove reais e onze centavos); Pessoa Jurídica – Serviços (água, luz, internet): R$ 163.561,84 (cento e 462 

sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos); Pessoa Jurídica - material 463 

(combustíveis): R$ 20.563,97 (vinte mil reais, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos). 464 

Totalizando: R$ 1.292.604,56 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e quatro reais e 465 

cinquenta e seis centavos). Orçamento: R$ 8.006.983,47 (oito milhões, seis mil, novecentos e oitenta e três 466 

reais e quarenta e sete centavos); Despesas Básicas e Outros: R$ 9.429.694,26 (nove milhões, quatrocentos e 467 

vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos); Despesas Anteriores: R$ 468 

1.339.523,03 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e três centavos); 469 

Despesas Anteriores não empenhadas: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); Saldo final – Deficit: R$ 470 

3.262.233,82 (três milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois 471 

centavos). Em seguida o Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro falou dos valores de Capital, disse que o 472 

valor era menor, o valor disponível era de R$ 3.152.163,33 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento 473 

e sessenta e três reais e trinta e três centavos). Planejamento: Pedidos Exercício Anterior: R$ 500.000,00 474 

(quinhentos mil reais); Aquisição Livros – Política de Atualização do Acervo: R$ 300.000,00 (trezentos mil 475 

reais); Remanejamento Coordenações: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); Veículos: R$ 140.000,00 476 

(cento e quarenta mil reais); Pedidos Administração: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); Obras: 477 

5.440.340,40 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e quarenta reais e quarenta centavos), o 478 

Prof. Alessandro Martins disse que essas obras eram obras licitadas, mas não empenhadas: Construção do 479 

Reservatório Elevado/Enterrado de Rede de Água Tratada e Rede de Esgoto: R$ 809.500,00 (oitocentos e 480 

nove mil e quinhentos reais); Construção da segunda etapa do Gabinete de Professores: R$ 831.189,73 481 

(oitocentos e trinta e um mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e três centavos); Construção do 482 

Laboratório de Multiusuários: R$ 1.262.050,58 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, cinquenta reais e 483 

cinquenta e oito centavos); Fornecimento de Equipamentos de Ar Condicionado Instalados nos Prédios do 484 

Centro de Aulas um e dois: R$ 464.334,04 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro 485 

reais e quatro centavos); Estacionamento (dois Estacionamentos, calçadas, iluminação da via e paisagismo): 486 

R$ 1.551.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e um mil reais); Bloco Sala de Aula passarela coberta 487 

(Elevador, interligação dos blocos e passarela e fechamento lateral, reservatório dos sanitários primeiro 488 

pavimento) - Câmpus Riachuelo: R$ 348.266,05 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis 489 
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reais e cinco centavos); Educação Física (término da quadra, janela e pintura): R$ 174.000,00 (cento e 490 

setenta e quatro mil reais). Total: R$  5.440.340,40 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e 491 

quarenta reais e quarenta centavos); Disponível/deficit: R$ 4.328.177,07 (quatro milhões, trezentos e vinte e 492 

oito mil, cento e setenta e sete reais e sete centavos). Recurso PNAES – Programa Nacional de Atendimento 493 

Estudantil – março a dezembro de 2015 (dois mil e quinze) – Bolsa Alimentação, 490 (quatrocentos e 494 

noventa) alunos – R$ 529.200,00 (quinhentos e vinte e nove mil reais); Bolsa Moradia, 135 (cento e trinta e 495 

cinco) alunos – R$ 558.900,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais); Bolsa Permanência, 496 

145 (cento e quarenta e cinco) alunos – R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Valores pagos de janeiro a 497 

março de 2015 (dois mil e quinze): Bolsa alimentação: janeiro: R$ 92.420,00 (noventa e dois mil, 498 

quatrocentos e vinte reais); fevereiro: R$ 92.700,00 (noventa e dois mil e setecentos reais); março: R$ 499 

83.220,00 (oitenta e três mil, duzentos e vinte reais). Total: R$ 268.340,00 (duzentos e sessenta e oito mil e 500 

trezentos e quarenta reais). Bolsa Moradia: janeiro: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos); março: 501 

R$23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos); R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos). Total: R$ 67.600 502 

(sessenta e sete mil e seiscentos). Bolsa Permanência: janeiro: R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos 503 

reais); fevereiro R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); março: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 504 

Total: R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais). Total Geral: R$ R$ 485.140,00 (quatrocentos e 505 

oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais). Orçamento: R$ 2.078.337,69 (dois milhões, setenta e oito mil, 506 

trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). Despesas: R$ 2.095.240,00 (dois milhões, noventa 507 

e cinco mil, duzentos e quarenta reais). Saldo/deficit: R$ 16.902,31 (dezesseis mil reais, novecentos e dois 508 

reais e trinta e um centavos). Recurso PNAES – Programa Nacional de Atendimento Estudantil  - Capital – 509 

orçamento – R$ 802.769,25 (oitocentos e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 510 

centavos). Despesa: coifas e ar condicionado restaurante universitário: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 511 

reais). Saldo: R$ 522.769,25 (quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 512 

centavos). Após apresentação, em discussão, o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que achou 513 

interessante a tentativa de manter as atividades básicas, disse que ficou um pouco preocupado com a 514 

diminuição dos valores da pesquisa e extensão e questionou se eram ações que a direção colocava recursos? 515 

O Prof. Alessandro Martins disse que uma resolução do CONSUNI (Conselho Universitário) previa esses 516 

valores e agora estava no estatuto da universidade que os valores deveriam ser direcionados para pesquisa e 517 

extensão. O Prof. Luís Antônio Serrão Contim disse que estava aterrorizado com a situação, disse que na 518 

verdade o que estava fazendo era colocar isso na conta da Universidade Federal de Goiás e questionou se 519 

esse rombo entraria no orçamento? O Prof. Alessandro Martins disse que quanto ao orçamento da Regional, 520 

poderia fazer as contas, que as contas fechavam, mas no geral não tinha como o rombo não era só da 521 

Regional, Catalão tinha um rombo também, disse que já falou isso com o Pró-Reitor de Administração e 522 

Finanças e que tinha que falar com o Reitor também, então era melhor ter um planejamento, não tinha como 523 

reduzir terceirizados, pois essa redução seria fechar setores, então até onde chegariam com isso? Como vir 524 

apresentar isso ao conselho? Por isso foi solicitado às coordenações que começassem seus pedidos, pois se 525 

não tivessem materiais básicos, como trabalhar? O Prof. Alessandro Martins disse que já estava com esta 526 

angústia há três meses, pensando na atitude, como seria, não tinha como fugir. O Presidente disse que o 527 
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rombo na Universidade Federal de Goiás como um todo no final de 2014 (dois mil e quatorze) era de 528 

quarenta milhões. O Prof. Robson Schaff Corrêa questionou se diante deste cenário, caso o dinheiro não 529 

venha se tinha alguma perspectiva, se tinha algum exercício de pensar no que cortaria ou não. O Prof. 530 

Alessandro Martins disse que seriam terceirizados, mas que ele já falou que não vai cortar, então isso terá 531 

que vir de cima para baixo, pois não dava para fazer isso. Disse que Catalão transformará todo o capital em 532 

custeio, mas Jataí não fará isso, pois Jataí tem muitas necessidades ainda, não tem privilégios, excessos, está 533 

no limite, a direção está em contato constante com Goiânia para que isso possa se reverter. O Prof. André 534 

Felipe Soares de Arruda disse que não sabia como, mas essas informações tinham que chegar a toda a 535 

comunidade acadêmica. O Presidente disse que como isso era a presentado ao Conselho Diretor, então 536 

esperava-se que os representantes levassem as informações aos pares. Disse que isso era transparente na 537 

Regional, disse ainda que em Goiânia tinha unidade que não fazia o repasse dessas informações, mas aqui 538 

tentavam passar o máximo de informações possíveis. O Prof. Alessandro Martins disse que a princípio, os 539 

cortes não teriam impacto nas universidades, mas teve, então tinha que trabalhar, reparar, podia falar que não 540 

tinha dinheiro, mas tinha a Regional Jataí, maior unidade Câmpus fora de sede do país, e não responderia por 541 

isso sozinhos. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes disse que uma assembleia poderia ser convocada para 542 

aprovar o orçamento de 2015 (dois mil e quinze), ou apresentar para que a sociedade tivesse um 543 

conhecimento da situação, disse que talvez não tivesse a noção da situação tão grave, disse que era 544 

assustador o que via hoje e que não conseguia ver tanta saída dentro do orçamento, a não ser calçada, 545 

paisagismo, iluminação, não poderia buscar parceiros para isso? Seria a única saída possível de cortes, ou 546 

então tratar Goiânia da mesma forma que eles tratam Jataí, jogar a conta para eles pagarem, pois não tem 547 

mais saída, se eles não tratam Jataí com o mesmo respeito, as soluções dadas para Goiânia não eram as 548 

mesmas, ou partia para juntar todas as regionais e partia para o Ministério Público, pois quem estava aqui há 549 

muito tempo estava doente, estava brigando por migalhas, disse que estava aqui já quinze anos e estava 550 

brigando por migalhas, , disse que quem se propunha a administrar, coordenar isso aqui estava fazendo 551 

milagres, disse que em sua opinião, tinha que repensar a postura em relação a Goiânia, disse que acreditava 552 

que estava passando da hora de manifestar coletivamente e disse que então ficava registrada sua proposta 553 

que passasse a judicializar a situação, disse que achava que já chegou ao limite. O Prof. Alessandro Martins 554 

disse que o orçamento foi sancionado e agora aguardava a publicação do decreto com o contingenciamento, 555 

disse que quem tiver dificuldade que ele, o Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro e toda a equipe do 556 

financeiro estarão à disposição para auxiliar e o compromisso era repassar as informações dentro do limite 557 

dos prazos e se o cenário mudar as informações serão repassadas. O Prof. Luís Antônio Serrão Contim 558 

questionou nas implicações desse conselho aprovar um orçamento já negativo. Poderia fazer isso? O 559 

Presidente disse que a aprovação era o planejamento de necessidades, pois tinha que ter esse planejamento. 560 

Em votação o Planejamento de necessidade para o ano de 2015 (dois mil e quinze) foi aprovado com o 561 

registro da unanimidade dos votos). O Presidente agradeceu a todos pelos trabalhos realizados. Informes: O 562 

Presidente falou sobre o ocorrido na semana passada em que estudantes da casa do estudante tomaram a 563 

Reitoria e na quarta-feira um grupo de cerca de oito estudantes entraram na direção, a postura da direção foi 564 

receber a carta de reivindicações e eles solicitaram: PAUTA DE REIVINDICAÇÕES - Nós, estudantes da 565 
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Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, em Assembleia Geral Estudantil realizada no dia 08 de abril 566 

de 2015, discutimos sobre a questão da assistência estudantil dividida em quatro eixos principais, quais 567 

sejam: transporte intercampi, restaurante universitário, bolsas de assistência e espaço físico de convivência. 568 

A referida Assembleia foi convocada, primeiramente, a partir das demandas estudantis urgentes surgidas com 569 

problemas recorrentes com o transporte intercampi e o não cumprimento de prazos para abertura do 570 

restaurante universitário. pós amplo debate, encaminhamos as reivindicações que seguem:  571 

- Transporte Intercampi: o único ônibus não cumpre com demanda. Garantir, no mínimo, dois ônibus nos 572 

horários de pico (início e final das aulas); Que haja paradas ao longo do trajeto; retirada imediata das 573 

catracas. Restaurante Universitário: há mais de um ano que sua devida abertura está sendo 574 

irresponsavelmente protelada. Abertura imediata; Que sejam servidas duas refeições diárias, o almoço e o 575 

jantar; Não inclusão do restaurante executivo. Bolsas de Assistência: quantidade reduzida e processo seletivo 576 

burocratizado não suprem a demanda. Ampliação das bolsas - bolsas de permanência como prioridade; 577 

Publicizar critérios de distribuição de bolsas; Desburocratização aumento dos prazos, diminuição dos  578 

documentos); Ampla divulgação do edital de seleção; Utilização de linguagem de fácil compreensão nos 579 

editais de seleção. - Espaço Físico: comunidade estudantil necessita de espaço de convivência e 580 

convergência político-cultural. Que o espaço da antiga Engopa seja cedido aos estudantes de Jataí, tomando-581 

se um local autônomo, auto gestionável. Esgoto: Os resíduos despejados pelo sistema de esgoto da cidade 582 

atrapalham os estudantes em aula. Que o esgoto seja despejado nos finais de semana, fora dos períodos de 583 

aulas. A Direção, 584 

o Prof. Alessandro Martins, o Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro estavam na Direção e repassaram 585 

ponto a ponto as respostas, mas os alunos continuaram na direção e foi elaborada uma carta resposta que foi 586 

divulgada e entregue a eles no dia seguinte, com respostas novamente ponto a ponto, conforme segue: Carta 587 

Resposta ao grupo Movimento Estudantil de Jataí que apresentou uma pauta de reivindicações à Direção da 588 

Regional Jataí no dia 15 de Abril de 2015. Caros estudantes, vimos por meio desta responder pontualmente 589 

as reivindicações apresentadas no documento entregue à Direção da Regional Jataí-UFG pelo grupo 590 

“Movimento Estudantil de Jataí”. – Transporte Intercampi 1. Considerando a limitação de recursos da 591 

Regional Jataí, somente há possibilidade de atender a comunidade estudantil com 01 ônibus, veículo este 592 

adquirido especialmente para este fim. Esta aquisição proporcionou um aumento adicional na capacidade de 593 

transporte de mais 37 passageiros além do que era possível anteriormente à sua aquisição. Os outros ônibus 594 

existentes na Regional não são adequados para transporte urbano. Não temos dotação orçamentária para 595 

aumentar a capacidade de transporte no momento. Cada ônibus em serviço necessita de 02 motoristas para 596 

cumprir as viagens nos períodos matutino, vespertino e noturno. Desse modo, a Regional Jataí não pode 597 

assumir um compromisso de garantir outro ônibus. 2. A implantação de paradas ao longo do trajeto implica 598 

em aumento do tempo de viagem e redução da possibilidade de atendimento de transporte a uma maioria dos 599 

estudantes nos horários em que há maior necessidade. 3. A catraca é indispensável para se obter dados 600 

estatísticos de uso do transporte e tem o objetivo de auxiliar na justificativa para aquisição de novos ônibus 601 

para a Regional, funcionando como um instrumento adicional a favor da Regional em sua busca por 602 

melhorias de suporte nos transportes intercampi. – Restaurante Universitário 1. Com relação ao Restaurante 603 
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Universitário (RU) informamos que a sua abertura a comunidade é uma prioridade da Administração da 604 

Regional. Nosso esforço e atenção prioritária fizeram com que já realizássemos o processo licitatório cuja 605 

empresa vencedora do certame é a Kadu Comércio e Serviços. E, por meio de um comunicado à 606 

administração da Regional, a empresa Kadu Comércio e Serviços informou que a previsão de abertura é para 607 

o início do mês de Maio (dia 4 de Maio). Ainda, segundo a empresa, esta abertura está na dependência da 608 

aquisição de todos os utensílios necessários. A empresa Kadu Comércio e Serviços, informou também que os 609 

funcionários que trabalharão no RU já foram contratados. As adequações finais para cumprimento com a 610 

legislação sanitária estão em andamento e conseguimos apoio de nutricionistas da Regional Goiânia da UFG 611 

para assistência nos primeiros meses de abertura do Restaurante até que o concurso efetivo de 01 612 

nutricionista para a Regional Jataí da UFG seja finalizado pela PRODIRH/UFG. Adequações no sistema de 613 

Gás necessário para abertura e da coifa de exaustão foram feitas como uma prioridade pela Administração da 614 

Regional. 2. Nós garantimos que será servido as refeições almoço e jantar. 3. Com relação a não inclusão do 615 

restaurante executivo, informamos que o Restaurante Universitário foi projetado e licitado com a inclusão do 616 

restaurante executivo que atenderá a toda comunidade universitária. A inclusão do restaurante executivo no 617 

processo de licitação visou ampliar as possibilidades de serviços de alimentação da comunidade universitária 618 

e foi um dos fatores que favoreceram o interesse de empresas em participarem no certame licitatório. – 619 

Bolsas de Assistência 1. De acordo com a previsão de orçamento para o ano de 2015 para a Regional Jataí 620 

afirmamos que todo o quantitativo (PNAES) já foi comprometido para o pagamento de bolsas assistenciais, 621 

além de recursos próprios do orçamento de custeio da própria Regional Jataí. No caso da liberação de 622 

maiores quantitativos de recursos por parte do governo federal à UFG, informamos que será discutido com a 623 

comunidade estudantil o melhor modo de alocação de bolsas (permanência, alimentação e moradia). 2. 624 

Critérios de distribuição de bolsas já são publicizados através dos editais publicados e divulgados 625 

publicamente. 3. Edital é feito com base na legislação vigente e de acordo com a política institucional 626 

definida pela PROCOM. 4. A divulgação já é realizada no site da Regional Jataí – UFG, via ASCOM, 627 

entendemos que a divulgação por parte dos alunos e de suas entidades representativas é essencial. 5. 628 

Entendemos que a linguagem utilizada seja suficiente para a compreensão da comunidade acadêmica. – 629 

Espaço Físico 1. Sobre o espaço citado “antiga Engopa”, o referido espaço pertence ainda a EMATER. 630 

Mesmo sem considerar este fato, de acordo com vistoria e laudo realizado por pessoal técnico responsável, 631 

engenheiros do CEGEF, o espaço físico mencionado não é passível de reforma e está em péssimas condições 632 

de uso, oferecendo risco para os usuários daquele local. – 2. O projeto para a construção do espaço de 633 

Convivência já está pronto, e esperando a aprovação de recursos federais para a implantação. – Esgoto 1. 634 

Com base em informações fornecidas pela Empresa responsável pelos serviços de gerenciamento da Estação 635 

de Tratamento de Esgoto (ETE) de Jataí, está sendo iniciado o uso de um biorremediador para minimizar o 636 

odor que advém do processo de tratamento de esgotos nas proximidades da cidade universitária, conforme 637 

informações repassadas pela empresa responsável pela estação de tratamento de esgoto. Certos de termos 638 

cumprido com o nosso papel de fornecer todas informações necessárias visando atender às reivindicações da 639 

pauta apresentada, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade 640 

para reiterar que a Regional Jataí respeita o direito legítimo e constitucional de qualquer cidadão se 641 
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manifestar, no entanto, entende que este direito não pode extrapolar limites e violar outros direitos, que é de 642 

locomoção e liberdade de “ir e vir” e de exercer suas atividades. Diante disto, solicitamos a desocupação 643 

imediata da Direção da Regional Jataí, para que o atendimento a toda a comunidade acadêmica seja 644 

retomado, garantindo o direito da maioria e evitando assim outros transtornos. Atenciosamente, A Direção. 645 

Na entrega do documento foi informado que retornaria às quatorze horas já que havia respondido às 646 

solicitações. O Presidente disse que quando retornou às quatorze horas com o Prof. Alessandro Martins 647 

encontrou a porta fechada, estudantes mascarados, e uma mensagem no vidro isso não nos contempla, disse 648 

que bateram à porta, mas eles não responderam. Disse que no CONSUNI  (Conselho Universitário na sexta-649 

feira foi votada a reintegração de posse, em Jataí a reintegração ocorreu na sexta-feira e em Goiânia ocorreu 650 

na terça-feira. Disse que a manifestação era legítima, mas quando fere o direito de ir e vir, prejudicava o 651 

direito do outro, aí que estava o problema. Em seguida informou que na reunião dos três conselhos foi 652 

aprovado o regimento da universidade. O Prof. Alessandro Martins disse que quanto ao mal cheiro da 653 

estação de tratamento de água, a estação foi consultada e eles estavam testando um biorremediador para 654 

tentar solucionar a questão. O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que queria colaborar como 655 

comportamento do Câmpus sobre o informe do Presidente, disse que preocupou muito com o resultado da 656 

medida adotada, pois poderia culminar em uma atitude violenta, disse que os policiais e o oficial vieram até 657 

a porta do Câmpus e se apresentaram de forma ríspida, fizeram um showzinho, disse que ele ficou com medo 658 

da atitude que os policiais se apresentaram, então imaginava o que poderia ocorrer com a resistência do 659 

movimento que seria com dez alunos e imaginava as condições que poderiam se desenrolar? Disse que a 660 

Reitoria consultou o Conselho Universitário, e aqui a medida foi tomada antes de uma consulta, disse que 661 

achava que uma medida desse tamanho tinha que ser debatida, disse que não fez consulta a seu curso, mas 662 

entendia que a Direção deu uma resposta, mais foi geral, não respondeu em que data atenderia as 663 

reivindicações, por aparente falta de diálogo, não fala por eles, mas eles dialogaram com ele. Disse que 664 

poderia ter tentado algo para não colocarem a polícia. Quanto a eles tamparem os rostos, isso era uma 665 

prevenção. O Prof. Alessandro Martins disse que se vive em uma época muito conturbada, disse que como 666 

foi colocado a primeira atitude foi abrir para o diálogo, disse que quando teve a manifestação na Riachuelo 667 

no ano passado e alguém chamou a polícia ele foi direto para lá, para defender os alunos, disseram que foi a 668 

direção que chamou, mas não foi. Agora a consulta foi feita nos três conselhos fruto do questionamento de 669 

um conselheiro, a questão não estava em pauta, não foi colocada pelo reitor. Disse que acompanhou toda a 670 

situação, recebeu a ligação do oficial de justiça, e disse não são bandidos, são alunos, disse isso 671 

pessoalmente. Disse que acompanhou tudo o que estava acontecendo desde a chegada da polícia até o final, 672 

disse que no momento estava ele e a secretária executiva acompanhando toda a situação, disse que já que o 673 

professor tinha essa facilidade de diálogo, então que ele e outras pessoas permitissem que o diálogo fosse 674 

aberto, para que situações como esta fossem evitadas, pediu ao Prof. André Felipe Soares de Arruda que 675 

ajudasse na abertura desse diálogo com esse pessoal, como eles tinham a confiança deles, disse que pedia 676 

isso em favor da instituição. O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que o Oficial de Justiça foi 677 

educado e que o assessor estava com mais medo que qualquer um, e que quem agiu de forma mais ríspida foi 678 

a polícia, disse que colocou desocupação imediata com força judicial e o que ele queria trazer aos 679 
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conselheiros era que atentasse ao pedido. O Presidente disse que gostaria de deixar claro que o pedido foi de 680 

reintegração de posse. O Presidente disse que no próximo conselho será formada a comissão eleitoral para 681 

Direção da Regional Jatai da Universidade Federal de Goiás. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 682 

declarou encerrada a reunião às 17:37 horas (dezessete horas e trinta e sete minutos), da qual, para constar, 683 

eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 684 

conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação 685 

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________________ 686 

Alessandra Feijó Marcondes Viu____________________________________________________________ 687 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 688 

Ana Carolina Gondim da Cunha_____________________________________________________________ 689 

André Felipe Soares Arruda________________________________________________________________ 690 

Daviane Moreira e Silva_________________________________________________________________ 691 

Fabiano Campos Lima____________________________________________________________________ 692 

Fernando Simões Gielfi___________________________________________________________________ 693 

Gecirlei Francisco da Silva_________________________________________________________________ 694 

Gustavo Henrique Marques Araújo___________________________________________________________ 695 

Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes__________________________________________________ 696 

Luis Antônio Serrão Contim________________________________________________________________ 697 

Luís César de Souza______________________________________________________________________ 698 

Giulena Rosa Leite_______________________________________________________________________ 699 

Márcio Issamu Yamamoto__________________________________________________________________ 700 

Marcos Humberto Silva de Assis____________________________________________________________ 701 

Maria José Rodrigues__________________________________________________________________ 702 

Michele Silva Sacardo____________________________________________________________________ 703 
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Paulo Freitas Gomes______________________________________________________________________ 705 

Ricardo Alexandre Figueredo de Matos_______________________________________________________ 706 
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Sauli dos Santos Júnior____________________________________________________________________ 710 
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