
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL
CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA SEIS DE DEZEMBRO DE 2017

Aos seis  (06) dias do mês de dezembro de dois mil  e dezessete,  às catorze horas e  oito  minutos
(14h08min), no miniauditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa da UFG/Regional Catalão
reuniram-se os membros do Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão, em caráter extraordinário, sob
a presidência do Diretor Prof. Dr. Thiago Jabur Bittar. Na oportunidade compareceram os seguintes
conselheiros: Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo, Alexander Meireles da Silva, Denis Rezende de
Jesus, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama Leal, Isac Thavares
da Silva, Lana Ferreira de Lima, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães, Maria Terezinha
do Prado, Nilton Luís Moreira, Rogério Bianchi de Araújo, Ronaldo da Silva, Sérgio Silva Idalino,
Thiago Porto de Almeida Freitas e Vinicius Veroneze dos R. Costa. A conselheira Maria Helena de
Paula e  o  conselheiro Serigne Ababacar  Cisse Ba justificaram suas  ausências.  Estavam presentes,
também, com direito a voz a professora Roselma Luchesse e o professor Cláudio Lopes Maia. Na
condição de ouvintes estavam presentes:  Fernanda Ferreira Belo,  Patrícia S.  Torres França,  Juçara
Gomes de Moura, Mõnica Inês de Castro Netto, Roberto Ferreira Tavares, Cleumar Tristão de Aguiar,
José Luís Solazzi e Paulo Henrique Kingma Orlando. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião
informando que a mesa receptora e apuradora de votos deveria ser composta por um presidente e três
mesários, escolhidos dentre os conselheiros membros do Colégio Eleitoral, convidando os interessados
para comporem a mesma. Se dispuseram a compor a mesa os conselheiros Sérgio Silva Idalino que
assumiu a presidência e como mesários ficaram os conselheiros Nilton Luís Moreira, Denis Rezende
de Jesus e Isac Thavares da Silva. Às catorze horas e treze minutos (14h13min) o presidente da mesa
receptora e apuradora de votos iniciou a votação, chamando os conselheiros para votar conforme a
ordem constante na lista oficial de eleitores. A seguir, fez uma nova chamada dos membros do Colégio
Eleitoral ausentes na primeira chamada, verificando que nenhum outro conselheiro tenha chegado após
o início da votação. Assim, às catorze horas e vinte e seis minutos (14h26min) o presidente da mesa
receptora e apuradora dos votos deu por encerrada a votação e iniciou imediatamente a contagem dos
votos,  sendo  dezesseis  (16)  os  conselheiros  votantes.  Apurados  os  votos,  o  presidente  da  mesa
receptora e apuradora procedeu à contagem de votos, inicialmente para o cargo de Diretor: dos 16
votos, a candidata Roselma Lucchese recebeu catorze (14) e dois votos foi em branco. Para o cargo de
Vice-Diretor, dos 16 votos, o candidato Cláudio Lopes Maia recebeu catorze (14) votos e dois (2)
votos  foi  em  branco. O  presidente  da  mesa  receptora  e  apuradora  de  votos  declarou  eleitos  os
candidatos  Roselma  Lucchese  e  Cláudio  Lopes  Maia,  para  os  cargos  de  Diretora  e  Vice-Diretor,
respectivamente,  para  o  quadriênio  2018-2022  e  encerrou  a  votação.  Aplausos  da  plateia  aos
candidatos leitos. Na sequência, o Professor Thiago Jabur Bittar voltou à presidência da reunião, para
proclamar a lista tríplice que ficou composta pelos(as) docentes abaixo, na seguinte ordem: 1) Roselma
Lucchese (diretora) e Cláudio Lopes Maia (vice-diretor), 2) José Luís Solazzi (diretor) e Fernanda
Ferreira Belo (vice-diretora) e 3) Paulo Henrique Kingma Orlando (diretor) e Juçara Gomes de Moura
(vice-diretora). A seguir, abriu a palavra aos candidatos eleitos. A candidata eleita Roselma Lucchese
agradeceu  o  apoio  da  comunidade  universitária,  às  demais  chapas  que  disputaram  o  pleito,  aos
organizadores do processo eleitoral, aos apoiadores que compartilharam a construção do projeto de
gestão. Ressaltou que a expressiva votação obtida aumenta a responsabilidade para os próximos quatro
(4) anos de gestão, nos quais, conforme todos sabem, haverá inúmeras dificuldades. Disse que espera o
apoio de cada um, mas  principalmente deste  Conselho.  Na sequência,  o  também candidato eleito
Cláudio Lopes Maia agradeceu o apoio, às outras chapas que disputaram o pleito de forma saudável.
Disse que a Regional Catalão é uma Unidade pequena para ficar dividida, e, assim, espera poder contar
com o apoio de todos e todas. Disse que as propostas de todas as chapas continha o melhor para a
Regional e que somente a unidade vencerá as dificuldades. Disse que as propostas que os dividiu até
então eram pontuais, e que as mesmas não os divide nos objetivos de construção e fortalecimento da
Regional  e  quem sabe  até  realizar  o  grande  sonho  de  ter  a  Universidade  Federal  de  Catalão.  A
candidata eleita Roselma Lucchese disse que em breve iniciará o processo de transição de gestão.
Observou  que  o  atual  Diretor  já  tem os  apoiado  em momentos  pontuais  e  que  eles  visitarão  as
Unidades Acadêmicas Especiais, os Setores de Direção, principalmente, para que a transição ocorra da
melhor  forma possível,  para reestruturar o projeto de gestão de forma mais adequada à realidade.
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Agradeceu o convite para estar presente nesta reunião. Aplausos novamente. O presidente da reunião
agradeceu e disse que a transição começou e da parte dele, de toda equipe e das UAE está aberto aos
eleitos, inclusive deixou o convite para despacharem junto a ele. Disse que todas as ações a serem
tomadas pela atual gestão, eles serão convidados para participarem. Informou que saiu a portaria de
ordenação financeira para o Diretor da Regional Catalão, permitindo a ele atribuir a permissão de
trabalho  aos  contadores  da  Regional.  Disse  que  é  interessante  que  o  treinamento  seja  passado
diretamente à nova gestão, podendo irem juntos à Goiânia e iniciarem o contato com a Reitoria. A
conselheira Élida Alves da Silva chegou há poucos minutos para a reunião e disse que é importante
que a  referida reunião  aconteça  o mais  tardar  até  a  próxima semana.  A candidata  eleita  Roselma
Lucchese sugeriu que após o encerarmento desta reunião do Conselho eles poderiam marcar a outra
reunião. A conselheira Élida Alves observou que em sua visão a portaria não saiu a contento, mas deve
dar  prosseguimento  ao  processo  para  início  no  próximo  ano.  O  presidente  da  reunião  disse  que
encaminhará a portaria aos conselheiros e aos candidatos eleitos. Perguntou se havia mais alguma
dúvida em relação ao processo eleitoral. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às catorze
horas e trinta e oito minutos (14h38min) e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente ata que depois de
lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. _____________________________
Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar                                                                         
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                    __________  
Denis Rezende de Jesus ______________________________________________________________
Élida Alves da Silva                                                                                                                     ________________  
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                           ________________  
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Isac Thavares da Silva                                                                                                                             __________  
Lana Ferreira de Lima _______________________________________________________________
Lincoln Lucílio Romualdo ____________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                           __________  
Maria Terezinha do Prado                                                                                                                        __________  
Nilton Luís Moreira                                                                                                                     ________________  
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                       __________  
Ronaldo da Silva                                                                                                                          ________________  
Sérgio Silva Idalino                                                                                                                      ________________  
Thiago Porto de Almeida Freitas ________________________________________________________
Vinicius Veroneze dos R. Costa                                                                                                                           ____  
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