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Reunião do CR realizada no dia 30/05/2017 (terça-feira), 12h às 14h, sala multiuso da ADunicamp 
 

SÚMULA 
 

Inversão de pauta 
Por sugestão de membros do CR, os itens referentes a moções foram deslocados para discussão e de-
liberação após os informes e a questão da previsão orçamentária que, conforme informou o Presi-
dente do CR, teria de ser necessariamente discutida antes, por ser item com prazo já vencido – nos 
termos de deliberação da Assembleia Docente, instância máxima da entidade. A pauta passou a ter a 
ordem a seguir. 

1) Informes 
a) O Presidente da ADunicamp, prof. Paulo Cesar Centoducatte, que tem participado de inúmeras e 

longas reuniões externas para tratar de assuntos de interesse da entidade, como a PEC 09 (refe-
rente ao teto salarial do funcionalismo público no estado de São Paulo) e a pauta de reivindica-
ções do Fórum das Seis (F6) para a data base de 2017, contemplando também assuntos mais 
amplos, como a elaboração do Orçamento do estado de São Paulo para o próximo exercício, fez 
um relato circunstanciado das negociações em curso, cujo detalhamento pode ser acessado do 
documento Informes_Diretoria_CR-30-5-17, agregado ao ambiente de comunicação eletrônica 
do CR. 

b) O prof. Gustavo Tenório Cunha (FCM) relatou as dificuldades encontradas pela área de saúde da 
Unicamp, as quais têm prejudicado o atendimento à população, levando a Congregação da FCM 
a manifestar-se publicamente sobre o tópico. 

2) Proposta Orçamentária da ADunicamp para 2017. Na condição de Primeiro Tesoureiro da ADuni-

camp e membro do Grupo de Trabalho (GT) designado para analisar a eventual necessidade de alte-
rações na previsão orçamentária de 2017, nos termos do que foi decidido na Assembleia Docente 
que aprovou essa previsão, o prof. Paulo Oliveira fez um apanhado sobre o andamento dessas reuni-
ões e seus resultados. Foram realizadas 4 reuniões, sendo que um membro participou da primeira, 
mas não das subsequentes (sem justificar ausência); um membro não participou da primeira, mas 
agendou reunião para inteirar-se de seu conteúdo, justificou ausência em duas outras e participou da 
última; dois membros participaram de duas reuniões e justificaram ausências em outras duas; o 1º 
Tesoureiro da ADunicamp participou de todas as reuniões do GT e de várias outras com a equipe do 
Financeiro da ADunicamp e com a assessoria de contabilidade externa; o Presidente da ADunicamp 
participou da 1ª reunião, para dar esclarecimentos mais gerais. Dentro os resultados do trabalho rea-
lizado, foram destacados os seguintes aspectos: 
a)  É possível alterar a forma de apresentação dos dados, para facilitar a compreensão da dinâmica 

da gestão financeira da ADunicamp e a tomada de decisões por parte de Diretoria, CR e Assem-
bleia Geral. Algumas modificações já estão sendo feitas, com destaque para a retirada dessa ru-
brica daquilo que não é receita propriamente dita. Destaque: dos valores recolhidos no convênio 
com a Unimed, apenas a taxa de administração é receita da ADunicamp, que atua como uma 
operadora. Isso significa que os valores administrados são de uma ordem de grandeza dez vezes 
menor do o modo atual de apresentação sugere (à primeira vista). 

b) Várias sugestões de alteração na forma de apresentar as rubricas foram feitas pelos membros do 
GT e estão sendo implementadas como controle paralelo ao longo de 2017, passando a ser o 
formato oficial em 2018. 
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c) No tocante aos números propriamente ditos, as previsões orçamentárias dos últimos cinco anos 
têm tido uma taxa de acerto muito alto, com variações sempre menores do que 12%, sendo que 
em 2016 a diferença entre previsão e execução foi de 0,017%. Foram solicitados e fornecidos al-
guns esclarecimentos adicionais, passando-se na sequência à deliberação, que contemplou dois 
pontos: 

 Não há necessidade de submeter à Assembleia Geral proposta de alteração da previsão or-
çamentária para 2017: aprovado por unanimidade. 

 Dar continuidade ao processo de ajuste das rubricas, retomando o assunto no CR em agosto 
deste ano: aprovado por unanimidade. 

3) Moção sobre Contrato para monitoramento da Amazônia: remetida à Assembleia Geral (decisão 
por unanimidade) 

4) Moção de repúdio sobre a intervenção do MEC no FNE: Aprovada com 15 votos favoráveis, 3 con-
trários e 4 abstenções. 

Os itens a seguir foram remetidos para reunião extraordinária, destinada a cumprir o restante da pre-
sente pauta. 

5) Incidente na reunião do CR de 27/04/2017, iniciado pela intervenção do prof. Paulo Lício  

6) Data base 

7) Avaliação da conjuntura nacional  

8) Outros 

 


