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    ATA Nº. 001/2015 DA SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA 2 

FUNDAÇÃO UNIRG, REALIZADA EM 03 DE 3 

FEVEREIRO DE 2015. 4 

Expediente: 5 

1. Leitura e discussão da Ata 010/14; 6 

2. Informações da Presidência. 7 

Ordem do Dia: 8 

3. Reabertura do semestre de reuniões; 9 

4. Prestação de contas da mantenedora sobre o Exercício 10 

financeiro de 2014; 11 

5. Informações sobre a retomada da natureza deliberativa 12 

do Conselho; 13 

6. Envio de comunicados a Sociedade Civil para que se 14 

remeta ao Conselho os seus representantes à composição 15 

do próximo biênio, a fim de ser apreciado por esse 16 

Colegiado, nos termos do art. 3º, VII e § 1º; I, II, III da 17 

Lei municipal 1970/11; 18 

7.  Assuntos Gerais. 19 

APROVADA EM 03 DE MARÇO DE 2015. 20 

Às 14h12m (quatorze horas e doze minutos) ao terceiro dia do mês de Fevereiro do ano de 21 

dois mil e quinze no Auditório do Centro Administrativo da Fundação UnirG reuniram-se os 22 

membros do Conselho Curador, mediante a convocação Ordinária do Presidente, Prof. Ms. 23 

Gomercindo Tadeu Silveira. Estiveram presentes, além do Presidente do Conselho, os 24 

conselheiros: Antônio Sávio Barbalho do Nascimento; Mário Luiz Pellizari; José Alves 25 

Maciel; Jairo Rodrigues da Silva; Oximano Pereira Jorge; Ivanílson da Silva Marinho; 26 

Vanderlita Fernandes de Sousa e Elizabeth Vieira dos Reis. Os demais Conselheiros não 27 

justificaram a falta na reunião. Registro a presença do convidado, o Senhor Idelfonso Parente 28 

Júnior, Contador da Instituição. O Presidente do Conselho iniciou a reunião e passou-se para 29 

o Item 01: Leitura e Aprovação da Ata nº. 010/2014, tendo sido enviada por antecedência pelo 30 

e-mail e não havendo correções foi aprovada por unanimidade, com a abstenção dos ausentes. 31 

Ato contínuo passou-se ao Item 02: “Informações da Presidência”, em que o Presidente do 32 

Conselho propôs que fosse analisado o Item 06: “Envio de comunicados a Sociedade Civil” 33 

(...) expôs a necessidade de que se procedesse à composição do próximo biênio do Conselho, 34 

a partir do segmento da sociedade civil organizada. Expôs a necessidade que fosse apreciada 35 

por esse Colegiado, nos termos do art. 3º, VII e § 1º; I, II, III da Lei municipal 1970/11. Esse 36 
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dispositivo em comento prevê que as organizações legalmente regularizadas convocariam os 37 

membros e depois indicaria 01 (um) nome à composição do Conselho. Tais nomes indicados 38 

seriam entregues para o Presidente do Conselho Curador e após receber a lista com os nomes 39 

colocaria sob apreciação dos membros do Conselho que então elegeriam 02 (dois) membros 40 

titulares e 02 (dois) suplentes. O Presidente citou que a lei seria omissa sobre as organizações 41 

em que deveriam ser expedidos os comunicados para as entidades se manifestassem a respeito 42 

da questão. Explicitou que uma decisão sobre as entidades e organizações a qual seria feito tal 43 

procedimento competiriam ao Colegiado. O Presidente citou como exemplos a Subseção de 44 

Gurupi da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a União das Associações de Moradores 45 

da cidade de Gurupi (UNAMOG) e o Conselho de Entidades de Gurupi (CONEG). Também, 46 

o Conselheiro Oximano Jorge propôs enviar os expedientes à Câmara de Dirigentes Lojistas 47 

(CDL) e outro à Associação Comercial Industrial (ACIG). O Conselheiro José Alves Maciel 48 

sugeriu que os expedientes também fossem enviados às Associações de Moradores. Diante de 49 

proposições colhidas restou-se decidido por unanimidade que tal comunicação seria remetida 50 

à OAB, ao CONEG, à CDL, à UNAMOG, à ACIG e para as Associações de Moradores. Ato 51 

contínuo, o Presidente explicou o Decreto 3860/01 emitido pela OAB que preleciona sobre o 52 

ensino jurídico. Destacou que ele menciona a necessidade de uma auditoria independente, em 53 

seguida foram abertos os debates. O Conselheiro Ivanílson expôs que a auditoria geraria ao 54 

Município vários custos e evidenciou a função fiscalizatória exercida pelo Tribunal de Contas 55 

do Tocantins (TCE) e no Portal da Transparência da I.E.S. O Conselheiro Sávio ressaltou a 56 

parceria e cooperação firmada com o TCE. Em seguida, o Presidente do Conselho considerou 57 

a matéria vencida. Ato contínuo, o Presidente do Conselho passou ao Item 03: “Reabertura 58 

do semestre de reuniões” e também ao Item 05: “Informações sobre retomada da natureza 59 

deliberativa do Conselho”. Ressaltou a luta pela retomada do Poder deliberativo e a gestão 60 

atual do Conselho se encerrará em maio, somado ao temor por talvez não alcançar o almejado 61 

objetivo e que seria preciso fazer gestões junto ao Prefeito. E o trabalho atual vem sendo feito 62 

com seriedade e equidade. O Presidente do Conselho ressaltou que a posição pública dele para 63 

com o administrador é de cordialidade e respeito. Comentou sobre a necessidade de pressão e 64 

que se reservaria ao direito de criticar e discordar em relação a esse tema. Sobre o projeto de 65 

lei evidenciou que já fora entregue no ano passado, mas até o momento não houve retorno. 66 
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Ato contínuo, o Conselheiro Ivanílson prontificou-se a reunir com o prefeito e marcar uma 67 

audiência com todo o Colegiado com brevidade e o mais rápido possível. Depois, passou-se 68 

ao “Item 04: Prestação de contas da mantenedora sobre o Exercício financeiro de 2014”. O 69 

Presidente do Conselho franqueou palavra para o atual presidente da Fundação e Conselheiro 70 

Sávio Barbalho que teceu as considerações iniciais acerca da gestão da mantenedora. Após, 71 

deixou a cargo do Senhor Idelfonso Parente Júnior uma explanação técnica acerca desse tema. 72 

Em seguida, o convidado elucidou que houve superávit na análise das contas em 2014, a partir 73 

da contenção de despesas e o aumento das receitas. E citou que o percentual das despesas com 74 

pessoal caiu de forma significativa se comparado a 2011, por exemplo. Em 2011, o índice era 75 

de 82,52, em 2012 era 73,55%; e em 2013, passou a ser de 65,10%, sendo que no ano passado 76 

caiu para o patamar de 60,10%. Citou que os qüinqüênios, progressões e recomposições estão 77 

sendo pagas aos funcionários da Instituição. Foram mostrados índices financeiros favoráveis e 78 

indicadores positivos com a política de incremento de receita e de combate a inadimplência, o 79 

qual permite que seja melhorado o índice de investimento, por meio das apresentações com o 80 

formato multimídia. Terminado esse momento, o Conselheiro Sávio enalteceu as conquistas 81 

obtidas e os contratos administrativos firmados, por exemplo, a aquisição de um micro-ônibus 82 

para os acadêmicos; o Laboratório de Geotecnia; a quantidade de 60 (sessenta) computadores 83 

adquiridos para se renovar os Laboratórios de Informática; a aquisição de 800.000 (oitocentos 84 

mil) livros; o incremento no sinal da Internet, entre outros. Com relação ao Campus I citou os 85 

esforços para que paulatinamente fosse promovida a reconstrução e finalização da obra. Que o 86 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) foi descartado como saída 87 

para término da obra, devido à política de não concessão de empréstimos a entes públicos e na 88 

fiscalização anterior fora concluída apenas 75% do total da obra. Citou os bens imóveis que a 89 

Instituição possui atualmente, sendo indagado pelo Conselheiro José Alves Maciel a respeito 90 

da possibilidade de desfazer do patrimônio atual e vender o prédio do Centro Administrativo. 91 

Em resposta, o Conselheiro Sávio informou que vem sendo feitos estudos sobre a situação de 92 

bens imóveis da Instituição, a exemplo, do Centro Administrativo e da Clínica Odontológica, 93 

como exemplos para se financiar a obra e que tal possibilidade seria real. Tal alternativa mais 94 

viável em tese poderia ocorrer, por intermédio de uma parceria público-privada, por exemplo. 95 

O Conselheiro Sávio falou da brevidade acerca de um concurso público do quadro técnico-96 
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administrativo da Instituição, diante do quadro deficitário. Também, enfatizou-se a ampliação 97 

dos investimentos, a partir de demandas levantadas pelos cursos e da Reitoria. O Conselheiro 98 

José Alves Maciel solicitou cópia de atas à prestação de contas com a entidade representada. 99 

O Conselheiro Ivanílson indagou a respeito de cursos técnicos e de licenciatura e se mostrou 100 

preocupado em relação às turmas com baixa procura. O Conselheiro Sávio explanou que essa 101 

discussão deveria ser feita no âmbito da Academia e competiria à Fundação verificar sobre a 102 

viabilidade econômica e a atual taxa de ocupação nos cursos apresentaria déficit de 80%. Que 103 

as nomeações de dois coordenadores, um de curso e outro para estágio no curso de Jornalismo 104 

teria que ser revista e tal situação oneraria excessivamente a folha, devido a baixa demanda do 105 

curso, entre outros. Nada mais tendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença 106 

de todos e encerrou a reunião às 15h14min e no qual eu, Ronaldo Coelho Alves Barros, lavrei 107 

essa ata, na qual depois de lida, discutida e aprovada, será assinada, junto com os demais. 108 

Gurupi/Tocantins, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze.  109 

Ronaldo Coelho Alves Barros___________________________________________________ 110 

1- Gomercindo Tadeu Silveira___________________________________________________ 111 

2- Mário Luiz Pellizari_________________________________________________________ 112 

3- Antônio Sávio Barbalho do Nascimento_________________________________________ 113 

4- Oximano Pereira Jorge__________________________________________________ 114 

5- José Alves Maciel__________________________________________________________ 115 

6- Ivanílson da Silva Marinho___________________________________________________ 116 

7- Vanderlita Fernandes de Sousa________________________________________________  117 

8- Jairo Rodrigues da Silva_____________________________________________________ 118 

9- Elizabeth Vieira dos Reis____________________________________________________ 119 


