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Ata da 87ª reunião extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em 05 de dezembro de 2006
e realizada no dia 12 de dezembro 2006, em Brasília, DF, com a pauta: execução orçamentária de 2006,
emenda Andifes para 2007,  informes e assuntos gerais. Estiveram presentes os dirigentes ou seus
representantes legais: Alan Kardeck Martins Barbiero (UFT); Alex Bolonha Fiúza de Mello (UFPA); Aloísio
Teixeira (UFRJ); Ana Dayse Rezende Dórea (UFAL); Antônio Martins de Siqueira (UNIFAL); Antônio
Nazareno Guimarães Mendes (UFLA); Arquimedes Diógenes Ciloni (UFU); Carlos Augusto Moreira Júnior
(UFPR); Clovis Silva Lima (UFSM); Edward Madureira Brasil (UFG); Fernando Antônio Guimarães Ramos
(UFMA); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (UFJF); Hidembergue Ordozgoith da Frota (UFAM);
João Carlos Brahm Cousin (FURG); João Luiz Martins (UFOP); José Carlos Ferraz Hennemann (UFRGS);
José Carlos Tavares Carvalho (UNIFAP); José Fernandes de Lima (UFABC); José Ivonildo do Rêgo
(UFRN); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UFS); Lúcio José Botelho (UFSC); Malvina Tânia Tuttman
(UNIRIO); Marco Aurélio Leite Nunes (UFRA);Miriam da Costa Oliveira (FFFCMPA); Naomar Monteiro de
Almeida Filho (UFBA); Oswaldo Baptista Duarte Filho (UFSCar); Paulo Speller (UFMT); Ricardo Motta
Miranda (UFRRJ); Roberto de Souza Salles (UFF); Roberto Ramos Santos (UFRR); Rômulo Soares Polari
(UFPB); Rubens Sérgio Rasseli (UFES) e Timothy Martin Mulholland (UnB). Estiveram presentes o diretor
do Departamento de Desenvolvimento do Ensino/SESu/DEDES, Manuel Palácios Superior, e o
Subsecretário Paulo Rocha  da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento SPO/MEC. O presidente da
Andifes renovou o convite para o seminário Democratização do Acesso ao Ensino Superior e para o jantar
anual de confraternização da Andifes, no dia 13 de dezembro de 2006. O subsecretário do Ministério da
Educação, Paulo Rocha, aproveitou a ocasião para ressaltar as dificuldades enfrentadas pelo MEC quanto
aos limites de empenho, incluindo os adicionais, que ainda tramitam no Congresso Nacional, e prestar
algumas informações sobre as questões reivindicadas pelas Ifes. Rocha informou que o MEC está
buscando completar o ajuste da matriz Andifes de R$ 16 milhões, que ainda está no Congresso, em pauta
para que o pedido seja rapidamente atendido, bem como o reajuste do orçamento de algumas Ifes. Mesmo
assim, o Ministério do Planejamento ainda não se manifestou sobre os assuntos. Também não há nada
definido quanto à reivindicação de R$ 450 milhões de limite de empenho, onde se encontram R$ 133
milhões relativos à expansão, uma nova data deve ser definita pelo Diário Oficial da União.  “Dos R$ 250
milhões que está sendo solicitado, possivelmente apenas R$ 96 milhões serão liberados, faltando R$ 154
milhões, mais os R$ 200 milhões adicionais requeridos”, completou. Rocha afirmou, ainda, que, em razão
de todo esse cenário, as despesas de OCC não puderam ser abertas até o momento e, se esse contexto
não mudar, a alternativa será postergar essas despesas para 2007.  Para ele, o problema é do governo
como um todo e não apenas do MEC. As demandas foram prejudicadas dentro de um ponto de vista que
não se confirmou no contexto macroeconômico e por isso se buscam alternativas para essas outras
demandas. “O orçamento de 2007 já está problemático porque na expectativa de arrecadação do Produto
Interno Bruto (PIB) foram autorizadas, ao longo de 2006, contratações, reajustes e outras despesas que
estão travando a folha de pagamento da União e a folha de pagamento é uma despesa obrigatória,
comprimindo o espaço da despesa discricionária, onde se encontra o OCC e outros investimentos”,
completou. Mesmo assim, a Andifes tenta a liberação de R$ 28 milhões até o final desse ano. Para Rocha,
esse é o momento para reivindicar para não deixar para o ano que vem as demandas e necessidades
atuais. “Depois do dia 15 de dezembro, não temos nenhuma governabilidade sobre o assunto. Por isso é
importante que fiquemos atentos a essas negociações com o governo”, ressaltou. As declarações
completas dessa reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, eu
Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata.
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