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ATA DA 7ª SESSÃO (4ª EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE 1 

PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAD, DA UNIVERSIDADE 2 

ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR. Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro 3 

de 2020 (dois mil e vinte), às 09h (nove horas), reuniram-se em regime de urgência, 4 

os membros do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças – CAD, pela 5 

plataforma digital Microsoft Teams, conforme regulamentado pela Resolução 6 

002/2020 REITORIA – UNESPAR, para as atividades administrativas realizadas 7 

durante o período de isolamento social para o enfrentamento à pandemia do novo 8 

Coronavírus, de acordo com a lista de presença anexa para deliberar sobre a pauta 9 

prevista na Convocação nº 007/2020 – CAD. I - Expediente: 1. Aprovação da Ata da 10 

6ª Sessão (3ª Extraordinária) de 2020; 2. Comunicações. II - Ordem do dia: 3. 11 

Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Programação Orçamentária da 12 

UNESPAR para o exercício de 2021, processo nº 17.088.919-3; 4. 13 

Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da 14 

UNESPAR para o exercício de 202, processo nº 17.088.877-4; 5. 15 

Apreciação/Deliberação sobre os aspectos administrativos e financeiros da proposta 16 

de criação do Curso de Bacharelado em Enfermagem, a ser ofertado no Campus de 17 

Paranaguá, processo nº 16.680.593-7; 6. Apreciação/Deliberação sobre os aspectos 18 

administrativos e financeiros da proposta de criação do Curso Tecnólogo em Gestão 19 

de Turismo a ser ofertado no Campus de Paranaguá, processo nº 16.691.555-4; 7. 20 

Apreciação/Deliberação sobre as Normas para a escrituração e repasses dos 21 

recursos que tratam a Emenda Constitucional Nº 93/2016 - Desvinculação de Receitas 22 

de Estados e Municípios (DREM), processo nº 16.977.581-8. EM REGIME DE 23 

DISCUSSÃO A PAUTA: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO A PAUTA: a 24 

pauta foi aprovada por unanimidade. 1. Aprovação da Ata da 6ª Sessão (3ª 25 

Extraordinária) de 2020. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM 26 

REGIME DE VOTAÇÃO: a Ata foi aprovada por unanimidade. 2. Comunicações: o 27 

conselheiro Valderlei Garcias Sanches comunicou que a construção do primeiro 28 

bloco da nova sede do Campus de União da Vitória será finalizada no mês de 29 

dezembro deste ano. Também agradeceu à equipe da Pró-reitoria de Administração 30 
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e Finanças (PRAF) e ao Diretor de Processos Administrativos da Procuradoria 31 

Jurídica (PROJUR) da UNESPAR, Carlos Antônio Mazzin, pela agilidade na 32 

organização de 4 (quatro) processos licitatórios para o Campus de União da Vitória 33 

voltados para as seguintes ações: cercamento da nova sede do Campus, reforma do 34 

Observatório Astronômico, instalação de grades e cortinas na obra já inaugurada, bem 35 

como a compra de equipamentos e insumos para o Laboratório de Águas. O 36 

conselheiro João Marcos Borges Avelar comunicou o repasse de recursos no valor 37 

de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) do Fundo Nacional de 38 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a retomada da construção de uma obra 39 

no Campus de Campo Mourão. Segundo o conselheiro haverá outro repasse de 40 

R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) que permitirá a conclusão desta 41 

obra. Diante o exposto, agradeceu à equipe da PRAF e a Diretora de Projetos e 42 

Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, pelo trabalho desenvolvido para regularização e 43 

viabilização do andamento da construção. Por fim, informou que o processo licitatório 44 

para aquisição de equipamentos e mobiliários do Anfiteatro do prédio do Campus foi 45 

concluído, agradecendo assim, o Servidor Amarildo Barreto da PRAF, pelo auxílio na 46 

organização deste processo. O conselheiro Rogério Ribeiro agradeceu às 47 

manifestações de apoio à PRAF por parte dos conselheiros Valderlei Garcias 48 

Sanches e João Marcos Borges Avelar ressaltando que esta Pró-reitoria se esforça 49 

para atender, na medida do possível, as necessidades dos 7 (sete) Campi da 50 

Universidade. Também destacou que a suplementação orçamentária solicitada pela 51 

UNESPAR à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) foi oficializada na data de 52 

ontem 18 (dezoito) de novembro, porém, houve liberação somente para despesas 53 

com contratos. Diante o exposto afirmou que a PRAF fará a descentralização dos 54 

recursos aos Campi ainda hoje. Continuando sua fala, o conselheiro destacou que 55 

graças a um posicionamento estratégico da Universidade foi liberado um recurso para 56 

reparos e reformas, sendo destinado para os Campi cerca de R$550.000,00 57 

(quinhentos e cinquenta mil reais). Com relação às licitações de infraestrutura, 58 

realizadas com o recurso de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) obtido junto ao 59 

Fundo Paraná, ressaltou que a PRAF ainda fez a distribuição dos recursos no dia 14 60 
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(quatorze) de setembro, porém anda está aguardando alguns Campi mandarem as 61 

respectivas solicitações de licitação. Destacou ainda que os Campi de Paranavaí e 62 

Paranaguá optaram por utilizar sua parte deste recurso para aquisição de 63 

equipamentos. Já os Campi de União da Vitória e Apucarana, considerando seus 64 

respectivos planejamentos de melhoria da infraestrutura, precisaram dividir os 65 

recursos entre reformas e compra de equipamentos devido ao prazo estipulado para 66 

realização dos procedimentos e trâmites inerentes ao início de obras em órgãos 67 

públicos. O conselheiro Ângelo Marcotti comunicou que o residente do Programa de 68 

Residência Técnica em Gestão Ambiental, que atuava no Escritório da Reitoria em 69 

Curitiba, pediu desligamento do programa, devido ao fato de ter recebido outra 70 

proposta de emprego. Assim, ressaltou que durante o período em que esteve na 71 

Universidade o Residente desempenhou um bom trabalho. Por fim, reforçou o pedido 72 

já feito em outro momento, que as demandas de infraestrutura sejam encaminhadas 73 

à Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) para que esta faça a divisão dos trabalhos, 74 

visando não sobrecarregar os Servidores e atender de maneira uniforme os Campi. O 75 

conselheiro Daniel Fernando Matheus Gomes comunicou que os processos 76 

licitatórios para melhoria da infraestrutura do Campus de Apucarana estão em 77 

andamento agradecendo assim à equipe da PRAF e, especialmente à PROPLAN, no 78 

empenho para organização e viabilização dos mesmos. Por fim, demonstrou sua 79 

preocupação com o avanço do novo Coronavírus no Brasil, destacando que a situação 80 

exige uma nova proposta para o enfrentamento desta pandemia. II. Ordem do dia: 3. 81 

Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Programação Orçamentária da 82 

UNESPAR para o exercício de 2021 (Processo nº 17.088.919-3) – o conselheiro 83 

Ângelo Marcotti relatou a proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro 84 

Rogério Ribeiro afirmou que os tetos orçamentários estão de acordo com o histórico 85 

de programação orçamentária dos Campi. Também ressaltou que foi feita uma 86 

distribuição de recursos que antes eram executados pela Reitoria da UNESPAR em 87 

favor dos Campi, como por exemplo gastos com publicações no Diário Oficial do 88 

Estado e manutenção do contrato com a Companhia de Tecnologia da Informação e 89 

Comunicação do Paraná (CELEPAR), para que os Campi realizasseem o 90 
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provisionamento destas despesas em seu orçamento. Os conselheiros Ângelo 91 

Marcotti e Rogério Ribeiro fizeram alguns esclarecimentos quanto à proposta. EM 92 

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. 4. Apreciação/Deliberação 93 

quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da UNESPAR para o exercício 94 

de 2021 (Processo nº 17.088.877-4) – o conselheiro Ângelo Marcotti relatou a 95 

proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Ângelo Marcotti explicou que 96 

o Plano de atividades dos Cursos do Centro de Ciências Humanas e da Educação do 97 

Campus de Apucarana não conseguiu ser enviado a tempo de ser inserido na 98 

proposta final. Considerando o exposto, propôs como emenda a inserção do referido 99 

Plano. O conselheiro Daniel Fernando Matheus Gomes, explicou que por um 100 

equívoco seu, o Plano de Atividades deste Centro de Área não conseguiu ser enviado 101 

em tempo hábil, reforçando assim, a proposta de emenda do conselheiro Ângelo 102 

Marcotti. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a proposta com a emenda foi aprovada por 103 

unanimidade. 5. Apreciação/Deliberação sobre os aspectos administrativos e 104 

financeiros da proposta de criação do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 105 

a ser ofertado no Campus de Paranaguá (Processo nº 16.680.593-7) – o 106 

conselheiro Rogério Ribeiro apresentou o Parecer da PRAF que é favorável à 107 

aprovação da proposta desde que atendidas as seguintes questões: garantia de que 108 

a Universidade terá  disponibilidade orçamentária para fazer frente à ampliação das 109 

despesas com pessoal para acolher a despesa total final e; indicação das 110 

necessidades de  recursos de custeio e investimentos por parte da UNESPAR, para 111 

estudo de viabilidade. O conselheiro Ângelo Marcotti apresentou o Parecer da 112 

PROPLAN que é favorável à aprovação da proposta considerando que ponto de vista 113 

do planejamento, a mesma encontra-se com aderência às linhas condutoras 114 

anteriormente aprovadas por este Conselho. Ressalta também a necessidade de 115 

observar as questões financeiras (pessoal, custeio e capital) para criação do curso 116 

considerando as condições atuais da Universidade. A conselheira Maria Perpétua 117 

Abib apresentou o Parecer da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento 118 

(PROGESP), que é favorável à aprovação da proposta condicionada à autorização de 119 

abertura imediata de concurso público ou ainda, excepcional autorização, da 120 
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contratação de horas para docentes e agentes universitários temporários, no ato da 121 

aprovação final pelo Executivo Estadual. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro 122 

Moacir Dalla Palma ressaltou a importância do curso para o desenvolvimento da 123 

região de Paranaguá. Também ressaltou que o Prefeito do Município se comprometeu 124 

com o Campus em fornecer espaços físicos para os laboratórios necessários ao 125 

desenvolvimento das atividades do Curso de Enfermagem. EM REGIME DE 126 

VOTAÇÃO: os Pareceres foram aprovados por unanimidade. 6. 127 

Apreciação/Deliberação sobre os aspectos administrativos e financeiros da 128 

proposta de criação do Curso Tecnólogo em Gestão de Turismo a ser ofertado 129 

no Campus de Paranaguá (Processo nº 16.691.555-4) - o conselheiro Rogério 130 

Ribeiro apresentou o Parecer da PRAF que é favorável à aprovação da proposta 131 

desde que atendidas as seguintes questões: garantia de que a Universidade terá  132 

disponibilidade orçamentária para fazer frente à ampliação das despesas com  133 

pessoal para acolher a despesa total final e; indicação das necessidades de  134 

recursos de custeio e investimentos por parte da UNESPAR, para estudo de 135 

viabilidade. O conselheiro Ângelo Marcotti apresentou o Parecer da PROPLAN que 136 

é favorável à aprovação da proposta considerando que ponto de vista do 137 

planejamento, a mesma encontra-se com aderência às linhas condutoras 138 

anteriormente aprovadas por este Conselho. Ressalta também a necessidade de 139 

observar as questões financeiras (pessoal, custeio e capital) para criação do curso 140 

considerando as condições atuais da Universidade. A conselheira Maria Perpétua 141 

Abib apresentou o Parecer da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento 142 

(PROGESP), que é favorável à aprovação da proposta condicionada à autorização de 143 

abertura imediata de concurso público ou ainda, excepcional autorização, da 144 

contratação de horas para docentes e agentes universitários temporários, no ato da 145 

aprovação final pelo Executivo Estadual. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro 146 

Moacir Dalla Palma ressaltou a importância do curso para o desenvolvimento da 147 

região Litorânea do Paraná considerando seu potencial turístico aliado a ausência de 148 

formação de profissionais para atuação na área. Também ressaltou o apoio da 149 

Secretaria de Turismo e Cultura do Município de Paranaguá para o desenvolvimento 150 
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das atividades do Curso. EM REGIME DE VOTAÇÃO: os Pareceres foram aprovados 151 

por unanimidade. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, parabenizou o 152 

Campus de Paranaguá e à equipe de docentes que elaboraram as propostas pelas 153 

aprovações obtidas neste Conselho. 7. Apreciação/Deliberação sobre as Normas 154 

para a escrituração e repasses dos recursos que tratam a Emenda 155 

Constitucional Nº 93/2016 - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios 156 

(DREM) (Processo nº 16.977.581-8) – o conselheiro Edmar Bonfim de Oliveira 157 

relatou o Parecer emitido por ele considerando o pedido vistas da proposta feito pelo 158 

conselheiro na sessão anterior do CAD. Em resumo, o referido Parecer pede a 159 

reconsideração da proposta da PRAF de inserção da terminologia “ex tunc a 01 de 160 

setembro de 2016” na Minuta de Resolução, considerando que esta regulamentação 161 

está sendo proposta somente agora, em outubro de 2020. Também, no que concerne 162 

ao Art. 4º da Minuta em tela, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias da data da 163 

publicação da referida Resolução para que os Campi e a Reitoria regularizem as 164 

escriturações e transferências necessárias para o devido cumprimento do 165 

estabelecido na legislação citada, o Parecer ressalta que o Campus de Paranavaí 166 

necessitará de suplementação por parte da Reitoria para cobrir o recolhimento alusivo 167 

à DREM, consoante os motivos exarados no memorando Memorando nº 028/2020-168 

DG, constante no protocolado nº 16.953.482-9, apensado à proposta. EM REGIME 169 

DE DISCUSSÃO: o Conselho fez um amplo debate sobre a questão. EM REGIME DE 170 

VOTAÇÃO: a Minuta original contida no protocolado foi aprovada por unanimidade 171 

sem alterações. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de 172 

Administração, Planejamento e Finanças da UNESPAR encerrou a sessão online às 173 

11h (onze horas) e eu, ANA CRISTINA ZANNA CATHCART, Secretária dos 174 

Conselhos Superiores da Unespar, lavrei a presente ata que segue assinada 175 

eletronicamente, pelo Presidente, por mim e pelos demais conselheiros presentes à 176 

sessão. 177 
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