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Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e sete, às treze horas e quarenta e três 1 

minutos, na Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados, realizou-se a Décima Segunda Reunião 2 

Ordinária do Conselho de Administração, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 3 

sob a presidência do Magnífico Reitor, Professor RICARDO MOTTA MIRANDA, contando 4 

com a presença dos Senhores Conselheiros Professores AUREA ECHEVARRIA AZNAR 5 

NEVES LIMA, ANA LÚCIA DOS SANTOS BARBOSA, NIDIA MAJEROWICZ, 6 

EDUARDO MENDES CALLADO, dos Senhores Conselheiros MAURICIO ROCHA 7 

LUCAS, JULIO CÉSAR PETINI, GEISA APARECIDA SILVA, LETICIA SCHETTINI, 8 

JOSUÉ CARLOS DA SILVA, GILBERTO DA SILVA REIS, ANTONIO ADÃO DE 9 

OLIVEIRA, ELISEU FÉLIX DA COSTA, CÉSAR FRANCO BERNARDO, MATILDES 10 

DAS DORES DE OLIVEIRA CARNEIRO, CLÁUDIA GOMES DE AGUIAR, CÉSAR 11 

ANTONIO DA SILVA, WALTER BRAGANÇA, do Representante da Associação dos 12 

Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (ADUR) Professor FRANCISCO 13 

ASSIS DA SILVA e da técnica do Restaurante Universitário, MARCIA REJANE PEREIRA 14 

DUTRA.  Verificada a existência de quorum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta 15 

a sessão, cumprimentando a todos e justificou a ausência da Senhora Vice-Presidente 16 

Professora ANA MARIA DANTAS SOARES, dos Senhores Conselheiros Professores 17 

VALDOMIRO NEVES LIMA, JOSÉ CLÁUDIO SOUZA ALVES, JAIR FELIPE GARCIA 18 

PEREIRA RAMALHO e CARLOS FREDERICO DE MENEZES VEIGA e da Secretária dos 19 

Órgãos Colegiados THAIS CASTRO CALDEIRA DE ALVARENGA.  Apresentou 20 

MARIANGELA DE CAMPOS DIAS, servidora técnica-administrativa que iria secretariar a 21 

reunião.  O Senhor Presidente comunicou, ainda, que teria que se ausentar às quinze horas e 22 

trinta minutos, devido uma reunião com os funcionários do Almoxarifado da UFRRJ.  O 23 

Senhor Presidente informou que a Administração Superior estava buscando negociar em cada 24 

setor para garantir as atividades durante o período de greve, a partir de entendimentos com o 25 

Comando de greve, para que os devidos ajustes pudessem ser realizados.  Disse, ainda, que 26 

não faria qualquer tipo de represália ou coação aos servidores em greve.  Disse, também, que 27 

nenhum membro da administração superior iria se furtar em participar de qualquer reunião 28 

sobre a greve.  Informou que a administração buscava garantir uma equipe mínima para o 29 

funcionamento do posto médico e que não haveria enfrentamentos.  Naquele momento, às 30 

treze horas e cinqüenta e cinco minutos, chegaram dois representantes do Comando de greve:  31 

PAULO JOSÉ FERREIRA e ESTEVÃO FERNANDES DE MOURA.  Dando início a ordem 32 

do dia, o Senhor Presidente submeteu à apreciação do plenário o item da pauta: análise e 33 

avaliação da conjuntura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro frente ao 34 

movimento de greve dos servidores técnico-administrativos e apreciação para 35 

posicionamento com relação à moção aprovada pelo Conselho Universitário em 22 de 36 
junho de 2007.  A seguir leu a moção de apoio ao movimento de greve, aprovada por 37 

unanimidade pelo Conselho Universitário (CONSU), em reunião do dia vinte e dois de junho 38 

deste ano.  Disse que o texto foi modificado por encaminhamentos realizados durante a 39 
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reunião e que os representantes do Comando de greve presentes àquela reunião (PAULO 40 

JOSÉ FERREIRA e ANTÔNIO CARLOS VALENTIM NEVES) não se opuseram ao texto.  41 

Acrescentou que este ponto de pauta seria debatido, também, no Conselho de Ensino, Pesquisa 42 

e Extensão (CEPE).  Posteriormente, pois o tema em discussão.  A Senhora Conselheira 43 

Professora NIDIA MAJEROWICZ disse que considerava três pontos importantes na pauta de 44 

reivindicações: plano de saúde para os servidores; contra achatamento salarial do nível 45 

superior e; contra a proposta de transformar os Hospitais Universitários em Fundações de 46 

direito privado.  Disse, ainda, considerar que a greve não poderia, no entanto, trazer perdas 47 

irreparáveis, como a vida e os recursos para a Universidade.  Ás catorze horas e sete minutos 48 

chegou a Senhora Conselheira GEISA APARECIDA SILVA.  O representante do Comando 49 

de greve, ESTEVÃO FERNANDES DE MOURA informou que até aquele momento havia 50 

quarenta e seis universidades paralisadas.  Informou, ainda, que a reivindicação inicial da 51 

greve era contra a PLP01 (que congelava o salário por 10 anos); contra a regulamentação da 52 

lei de greve; contra a proposta de transformar os Hospitais Universitários em Fundações 53 

Estatais de direito privado, pois de acordo com o entendimento da Fasubra, isso seria o mesmo 54 

que privatização dos Hospitais Universitários; e pelo ajuste do plano de carreira como um 55 

todo.  Como não se conseguiu a greve unificada de todos os servidores federais, esta afunilou 56 

para questões mais específicas da Fasubra.  Informou, também, que não era intenção do 57 

movimento de greve provocar perdas para a Universidade, mas partir para a radicalização, se 58 

fosse preciso.  O debate sobre o tema continuou amplamente.  Após, o Senhor Presidente leu a 59 

moção de apoio aprovada pelo CONSU, acrescentando a terminologia do CAD.  Continuando, 60 

submeteu a proposta ao plenário, pois em discussão e votação, tendo sido aprovada por 61 

maioria, com dezessete votos a favor e uma abstenção.  O texto aprovado teve a seguinte 62 

redação: “O Conselho de Administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 63 

reunido em sua 12
a
 Reunião Ordinária em 26 de junho de 2007, manifesta por maioria, seu 64 

apoio ao movimento dos servidores técnico-administrativos em defesa da Universidade 65 

pública, gratuita, de qualidade e comprometida com as principais demandas da sociedade 66 

brasileira.  Reconhece a legitimidade da pauta de reivindicações, com destaque para a defesa 67 

dos Hospitais Universitários conforme encaminhamento dado pela Fasubra e conclama o 68 

Governo Federal à abertura efetiva de negociações que leve ao entendimento sem qualquer 69 

retaliação à categoria em greve.  O Conselho de Administração considera fundamental, no 70 

âmbito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a manutenção do clima de harmonia 71 

e respeito nas relações interpessoais e o livre acesso a todos os locais de estudo e trabalho, 72 

garantindo direitos individuais e defendendo a Instituição e o erário.  Conselho de 73 

Administração em sua 12
a
 Reunião Ordinária em 26 de junho de 2007.”  Os Senhores 74 

Conselheiros  EDUARDO MENDES CALLADO e CÉSAR ANTONIO DA SILVA saíram às 75 

quinze horas e quarenta minutos.  O Senhor Presidente saiu às quinze horas e quarenta e cinco 76 

minutos, passando a presidir a reunião a Senhora Conselheira Professora AUREA 77 

ECHEVARRIA AZNAR NEVES LIMA.  O representante do Comando de greve ESTEVÃO 78 

FERNANDES DE MOURA convidou os presentes a participar do evento Universidade na 79 

Praça, no dia seguinte à reunião, na Cinelândia, Centro – Rio de Janeiro.  Nada mais havendo 80 

a tratar às quinze horas e cinqüenta minutos, a Senhora Conselheira Professora AUREA 81 

ECHEVARRIA AZNAR NEVES LIMA, no exercício da presidência, agradeceu a presença 82 

de todos, encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, MARIANGELA DE CAMPOS DIAS, 83 

secretária ad hoc, lavrei a presente ata, assinada por mim, e depois de lida, discutida e 84 

aprovada, assinada pelos presentes. 85 


