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Reunião de posse dos novos membros no 

CADE foi marcada por cobranças sobre 

arrocho e outros direitos dos servidores 
 
 

 A reunião do CADE (Conselho de Administração e Desenvolvimento) nesta quinta-

feira, 14/5, foi aberta com a posse dos novos membros. Os servidores eleitos pelo Chapão 

Sintunesp/Associações estavam entre os empossados (confira ao final desta matéria). 

 Como não poderia deixar de acontecer, os membros do Chapão questionaram os 

representantes da reitoria sobre a postura do Cruesp em “oferecer” zero% de reajuste nesta 

data-base e afirmaram que isso representa um forte arrocho salarial, pois sequer repõe o que a 

inflação comeu dos salários nos últimos 12 meses (5,2% segundo o índice Fipe e 7,05% 

segundo o índice Dieese). Rogério Luiz Buccelli, Assessor Chefe da Assessoria Especial de 

Planejamento Estratégico-APE, repetiu os argumentos utilizados pelos reitores na negociação 

do dia 12/5, de que a arrecadação do ICMS está em baixa e que isso impede a concessão de 

reajuste agora. Sem convencer ninguém, disse que não considera “arrocho” o fato de o Cruesp 

sequer repor a inflação dos 12 meses passados.  

Os representantes também questionaram a ausência de isonomia entre as 

universidades, não só nos salários, mas também nos benefícios. O auxílio-alimentação, por 

exemplo, é de R$ 850,00 na Unicamp, R$ 790,00 na USP e R$ 600,00 na Unesp.  

 

Adicional de periculosidade aos autárquicos 
 Os representantes do Chapão também cobraram o presidente do CADE e pró-reitor de 

Administração, professor Carlos Antonio Gamero, sobre como está a questão da extensão do 

pagamento do Adicional de Periculosidade aos vigilantes contratados pelo regime autárquico. 

Eles lembraram ao pró-reitor que o Sintunesp cumpriu sua parte no combinado em reunião 

anterior com a reitoria, enviando um documento com justificativas jurídicas e legais para que o 

adicional seja pago aos autárquicos da mesma forma que aos celetistas.  

Os representantes ainda cobraram respostas sobre como fica a situação das outras 

funções que também fazem jus a este pagamento, como o pessoal que trabalha com 

eletricidade, material explosivo, entre outros.  

Referindo-se aos vigilantes celetistas, o professor Gamero disse que determinou que os 

laudos fossem feitos o mais rápido possível e que o pagamento já teve início em abril. Em 

relação às demais funções que fazem jus ao pagamento, no caso dos celetistas, informou que os 

laudos terão início na semana que se inicia em 19/5/2014. Quanto aos servidores autárquicos, 

Gamero disse que o documento do Sintunesp está em mãos do jurídico da Universidade e que 

ele está cobrando agilidade na análise. Somente depois disso é que dará um retorno formal ao 

Sintunesp. 

 

Saúde 
O médico Walnei Fernandes Barbosa, coordenador da Coordenadoria de Saúde e 

Segurança do Trabalhador e Sustentabilidade Ambiental (COSTSA), fez uma exposição sobre 

perfil epidemiológico das licenças saúde na Unesp. Ele foi questionado por representantes do 

Chapão sobre o documento que ficou de enviar ao Sintunesp, contendo o levantamento da 



quantidade de funcionários que deixam de comparecer aos exames periódicos, para que seja 

feito um boletim pedindo a colaboração de todos. O coordenador disse que encaminhará estes 

dados ao CADE. Os representantes sugeriram que a presença do servidor para os exames 

periódicos seja requisitada na forma de convocação, o que foi bem recebido pelos demais 

conselheiros e será estudado. 

Os representantes do Chapão perguntaram, ainda, como serão feitas as contratações dos 

engenheiros e técnicos de segurança para efetuar a revisão das insalubridades, e se os 

funcionários das Unamos participarão destes trabalhos. Wolnei disse que as contratações serão 

feitas por meio da Fundunesp e que os funcionários das Unamos não farão parte. 

 

Grupo Permanente 
 Diante da solicitação dos representantes do Chapão, de que a reitoria resgate o Grupo 

Permanente de Valorização da Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos, o professor 

Gamero disse que é necessário propor isso no Conselho Universitário. 

 

Falhas nas eleições informatizadas 
 Representantes do Chapão questionaram a fragilidade do sistema eleitoral 

informatizado na Unesp, lembrando que, nos últimos pleitos, muitos servidores deixaram de 

votar por falhas no processo. A reivindicação é que o sistema seja revisto. 

 

Indicações 
 Na reunião do CADE de 14/5 foram feitas algumas indicações, entre elas: 

- Para vice-presidente do CADE: Professor Ruggiero, de São José do Rio Preto. 

- Para representante docente do CADE no CEPE: Professores Antônio (Sorocaba) e Xaides 

(Bauru), respectivamente como titular e suplente. 

- Indicação de representantes docentes (2) e dos servidores (1) do CADE junto à CEAFA 

(Comissão de Estruturas e de Funções Administrativas): Como servidor, irá Cláudio Roberto 

Ferreira Martins (Sorocaba). O servidor Alexandre Domene (Marília) deverá permanecer na 

Comissão como assessor por mais um ano.  

- Indicação de seis conselheiros (quatro docentes e dois servidores) para a recomposição da 

Comissão de Orçamento do CADE: pelos servidores foram Ademir Machado dos Santos 

(Guará) e Valtenir J. Ferreira Souza (Rio Preto). 

- Indicação de três conselheiros (sendo um servidor) para a recomposição da Comissão mista 

CADE/Diretores de Unidades, para elaborar proposta de distribuição do custeio das unidades: 

Pelos servidores, foi Ademir Machado dos Santos (Guará). 

- Indicação de três conselheiros (sendo um servidor) para a recomposição da Comissão para 

analisar a evolução das contratações e aposentadorias, com vistas a um planejamento 

estratégico futuro da Universidade: Ademir Aparecido Florian (Botucatu) foi indicado pelos 

servidores. 

 

Os representantes do Chapão das Entidades no CADE são: 
- Valtenir J. Ferreira Souza/Rio Preto (titular) e Nilson E. Queiroz/Rio Preto (suplente). 

- Ademir Machado dos Santos/Guará (titular) e Márcio Honório/Guará (suplente). 

- Ademir Aparecido Florian/Botucatu (titular) e Flávio da Silva/Botucatu (suplente). 

- Maria Cristina Saraiva Pilastri/Bauru (titular) e Silvano Correa/Bauru (suplente). 

 Obs: Também contamos com mais duas duplas de representantes no CADE, que foram 

indicados pelo CO. São elas: 

- Cláudio Roberto F. Martins/Sorocaba (titular) e Valdomiro Rodrigues de Souza/Marília 

(suplente) 

- Tiago José Borguezon/Rio Claro (titular) e Roberto Carlos Ferreira/Franca (suplente). 


