
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DE 2016

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 14 minutos, na
sala 116 do Bloco Administrativo da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho
Gestor da UFG/Regional Catalão, em caráter extraordinário, sob a presidência do Diretor Prof. Dr.
Thiago Jabur Bittar, para deliberar sobre o orçamento de capital 2016. Na oportunidade compareceram
os seguintes Conselheiros: Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves em substituição a Alexander Meireles
da Silva, Alexandre de Assis Bueno, Ana Paula Pinheiro Zago, Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da
Silva, Fátima  Pacheco  de  Santana  Inácio, Getúlio  Nascentes  da  Cunha,  Marco  Paulo  Guimarães,
Nilton Luís Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Roberto Ferreira Tavares, Rogério Bianchi de
Araújo, Ronaldo da Silva, Serigne Ababacar Cisse Ba, André Luiz Galdino em substituição a Thiago
Porto de Almeida Freitas e Wender Rodrigues de Siqueira. Os conselheiros Anderson Luiz Ferreira,
Lincoln Lucílio Romualdo, Maria Helena de Paula e Renata Alessandra Evangelista justificaram suas
ausências. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião com informes sobre as três (03) reuniões
ocorridas em Brasília na tarde de ontem. Disse que a primeira reunião teve início às dezesseis horas e
30  minutos  (16hs30min),  no  Ministério  da  Educação,  com a  presença  do  Ministro  da  Educação
Aloízio Mercadante e de parlamentares da bancada federal de Goiás. Explicou que estava em suas
mãos o documento aprovado na última reunião, para ser entregue ao Ministro da Educação, no entanto,
o Reitor Orlando Afonso Valle do Amaral achou que ali não era o momento para entrega do mesmo,
deixando isso,  então,  para a reunião que aconteceria mais  tarde,  com a presença do Secretário de
Educação Superior, Jesualdo Pereira Farias. O Presidente da reunião detalhou o caminho percorrido
pelo projeto de criação da UFCAT, informando que, segundo o Ministro Aloízio Mercadante, o mesmo
se  encontra,  atualmente,  no  Ministério  do  Planejamento,  de  onde  seguirá  para  a  Casa  Civil  e,
posteriormente, para o Congresso Nacional. Explicou que qualquer alteração feita no projeto inicial
encaminhado ao MEC, atrasa o seu andamento, e que foi colocado um teto orçamentário para a criação
das duas instituições e que, atualmente, são cinquenta (50) pedidos de criação de novas universidades
protocolados no MEC. O Presidente disse que o Reitor aproveitou a reunião para agradecer à bancada
federal  goiana pela  destinação de cem milhões de reais  (R$ 100.000.000,00) para a conclusão do
Hospital  Universitário/UFG.  A segunda reunião,  foi  com  Vinicius  Ximenes  Muricy da  Rocha,  da
Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde (DDES) e do Programa Mais Médicos, que
ficou de passar uma previsão orçamentária a ser liberada para a construção do prédio para instalação
do Curso de Medicina da Regional Catalão. Informou que durante a reunião com Jesualdo Pereira
Farias e Dulce Maria Tristão, esta da Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais
de  Ensino Superior  (DIFES), foi  entregue o  documento  aprovado pelo  Conselho Gestor,  e  que o
Secretário do SESu foi lendo o que estava no projeto, respondendo os questionamentos feitos pela
Regional. Eles disseram que não há previsão para contratação de docentes, nem para implantação de
novos cursos e nem para a criação de novos campi, ou seja, a UFCat terá a mesma estrutura que tem
atualmente  a  Regional  Catalão;  os  investimentos  serão  definidos  anualmente,  após  a  criação  da
Universidade. O Presidente da reunião informou que a universidade tutora será a UFG, que será criada
uma comissão  de  transição,  que  será  designado  um reitor  pró-tempore  e,  posteriormente,  após  a
aprovação do estatuto e do regimento, haverá a eleição para escolha do reitor. Quanto às vagas de
docentes  para  o  Curso  de  Medicina,  informou  que  estão  asseguradas.  Disse  que  o  Secretário  de
Educação Superior sugeriu que as necessidades financeiras e humanas da UFCat sejam negociadas
após a criação da mesma, pois, qualquer alteração no projeto, nesse momento, pode atrasar em anos ou
inviabilizar  a  sua implantação. A seguir,  o  conselheiro Denis  Rezende de  Jesus  informou sobre a
reunião  realizada  com dois  tenentes  do  18º  batalhão  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Goiás,  que
estiveram na Regional, para tratar da segurança nas imediações desta. Disse que ficou marcada uma
segunda reunião  para  a  próxima quinta-feira.  O conselheiro  André  Luiz  Galdino sugeriu  que  nos
eventos diversos que acontecem na Regional Catalão, abra-se um espaço para os agentes de segurança
falarem sobre o tema. Dando início à pauta do dia, o Presidente convidou a conselheira Élida Alves da
Silva para falar sobre o orçamento de capital para 2016. Esta explicou que antecipou a reunião para
atender  aos  prazos  para  realização  de  compras;  apresentou  a  planilha  de  capital  e  deu  algumas
explicações a respeito de despesas que deverão ser empenhadas a fim de garantir que o recurso não
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seja gasto  em  outras  regionais.  Disse  que  a  Reitoria  está  prometendo  executar  o  projeto  de
acessibilidade e urbanização, sem mexer no orçamento da Regional, a fim de repor o dinheiro desta
Regional  gasto em outras Regionais em 2015. Esclareceu que o projeto está  pronto há dois anos,
bastando fazer uma atualização do orçamento, e que, inclusive, precisa ser feito um ajuste referente à
mudança de local do Centro de Convivência. Solicitou que esta alteração não seja feita agora, para não
atrasar a licitação. Disse que, particularmente, acha que essa é a obra de maior urgência a ser feita na
Regional. Explicou que para esse ano os recursos já serão separados por Regional – Unidade Gestora,
impossibilitando que os recursos de uma Regional sejam empenhados em contas de outras Regionais.
Esclareceu, mais uma vez, que sua proposta de recuperar os pedidos do ano de 2015 é para garantir
que os processos sejam todos empenhados e que o fato da Regional Catalão se tornar uma unidade
gestora e executora é imprescindível. Enquanto a conselheira Élida Alves da Silva ia explicando cada
elemento da planilha orçamentária, o conselheiro Alexandre de Assis Bueno fazia questionamentos
sobre capital, os quais foram sendo esclarecidos um a um. Sanadas as dúvidas, o Presidente informou
que o teto para término da reunião tinha sido atingido e colocou em votação a planilha de capital
apresentada  pela  conselheira  Élida  Alves  da  Silva,  que  propôs,  ao  mesmo  tempo,  a  proposta  de
recuperação  dos  processos  montados  em  2015,  que  obteve  a  aprovação  com  quinze  (15)  votos
favoráveis e um (1) voto contrário. Encerrada a votação, a conselheira Élida Alves da Silva solicitou
que as pessoas responsáveis pelas compras procurem a Divisão de Compras da Regional Catalão para
verificar a situação dos processos; para aqueles já licitados, deverá entrar em contato com a empresa
fornecedora  afim  de  verificar  se  os  preços  serão  mantidos,  para  que  os  processos  possam  ser
empenhados.  Nada mais havendo a tratar,  a reunião foi encerrada as 16h04min e eu,  Tânia Maria
Tartuci, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.
_____________________________
Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar                                                                                                             
Conselheiros:
Alexandre de Assis Bueno                                                                                                                                                 
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                                  
André Luiz Galdino                                                                                                                                                             
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                                      
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                             
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                                                  
Getúlio Nascentes da Cunha                                                                                                                                              
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                     
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                             
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                                         
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                                  
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                                                
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                                  
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                                
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves                                                                                                                         
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                         
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