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Reunião do CADE antecipa discurso oficial 
da “falta de recursos” neste ano 

 

 

A reunião do Conselho de Administração e Desenvolvimento (CADE), realizada em 

19/2, teve como tema central a apresentação dos resultados dos recursos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unesp e a divulgação da alteração de metas para 2014, 

com a redução de 35% dos recursos, em função da projeção de arrecadação do ICMS para este 

ano. 

 Antes que se iniciassem os debates, a vice-reitora no exercício do cargo, professora 

Marilza Vieira Cunha Rudge, falou como convidada, para informar sobre o estado de saúde do 

reitor, professor Julio Cezar Durigan, em tratamento. Os presentes manifestaram seus votos de 

melhoras e recuperação ao reitor. 

 O Assessor Especial de Planejamento Estratégico, Rogério Luiz Buccelli, fez uma 

explanação pessimista sobre a previsão de arrecadação do ICMS em 2014, o que impacta 

diretamente o orçamento das universidades estaduais paulistas. Tendo como base a queda do 

PIB em dezembro de 2013, ele fez uma previsão tímida para este ano. Segundo Buccelli, o 

comprometimento com folha de pagamento já está alto na Unesp, USP e Unicamp. 

Na pauta, foi incluído um item para discussão, a respeito dos critérios para a 

criação de seções e setores. 

Dos itens pautados, os membros do “Chapão” destacam os seguintes: 

 

- Proposta unificada de estrutura administrativa para os Campi Experimentais. Esse tópico 

contou com a presença dos coordenadores das unidades de Tupã e Rosana, respectivamente 

professores Danilo e Paulo. Após longa discussão e argumentação a respeito das dificuldades 

financeiras, a proposta foi aprovada, mas com um condicionante: só se implantará se houver 

disponibilidade financeira. 

 

- Proposta de estrutura administrativa para a diretoria de Informática, que prevê a criação das 

seções técnicas, sendo uma de desenvolvimento de sistemas institucionais, seção infraestrutura 

de rede e seção de manutenção e suporte. Como a proposta é relacionada com a inclusão feita 

na pauta, o item foi retirado para melhor análise na próxima reunião do CADE (que se dará por 

videoconferência) quando os conselheiros terão melhores esclarecimentos sobre a real 

necessidade da estrutura proposta. 

 

Adicional de Periculosidade 
Os representantes do “Chapão” no CADE questionaram o presidente do órgão, 

professor Carlos Antonio Gamero, sobre a aplicação da lei de periculosidade para vigias, 

eletricistas e profissionais que manipulam materiais radioativos e explosivos.  

A resposta foi que será concedido aos celetistas, inclusive de forma retroativa, mas não 

aos autárquicos (veja boletim do Sintunesp a esse respeito, em www.sintunesp.org.br).  

Vale lembrar que está agendada uma reunião entre Sintunesp e assessoria jurídica da 

Unesp sobre esse assunto para 26/2. 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706670U3
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