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Ata da sessão da 3ª Câmara do Conselho de Planejamento e Administração da
Universidade Federal do Paraná realizada no dia 23 de Outubro de 2019.
Aos vinte e três dias de outubro de dois mil e dezenove, às onze horas e quarenta e cinco
minutos, na Sala do Conselho Universitário, reuniu-se a Terceira Câmara do Conselho de
Planejamento e Administração da Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do
Conselheiro Amadeu Bona Filho. Presentes os Conselheiros titulares Alzir Felippe Buffara
Antunes, Carla Cristina Bitdinger Cobalchini, Edvaldo da Silva Trindade, Gheysa Caroline
Prado, Glaci Terezinha Schluga, Renata Senna Garraffoni e Yara Moretto. Também presente a
conselheira Suplente Arlete Edling. Justificaram as ausências os Conselheiros, Emanuel
Maltempi de Souza, Lúcia Helena Alencastro, Marcos Alexandre dos Santos Ferraz, Paulo
Ricardo Opuszka. Havendo quórum, deu-se início à reunião e foram colocadas em votação a
ata da sessão anterior: 28.08.2019, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. O relator,
Consº Edvaldo da Silva Trindade, solicitou regime de urgência para o processo nº
115775/2016-86 (item 01 da pauta), posta em votação a solicitação foi aprovado por
unanimidade de votos. Passou-se em à Ordem do dia: 01) 115775/2016-86 — Termo aditivo
referente à alteração da Cláusula Sexta do Convênio nº 060/2016, firmado entre a UFPR
e a FUNPAR, projeto que visa o atendimento à saúde e capacitação discente do
CHC/UFPR. Superintendência do Complexo Hospitalar Hospital de Clinicas da UFPR.
De relato do Consº Edvaldo da Silva Trindade. O parecer foi lido pelo relator, o qual exarou
seu parecer nos seguintes termos: “(...) 5. Parecer: Diante disso, e tendo em vista que o
processo foi devidamente analisado e aprovado pela procuradoria federal da união, sou de
parecer favorável para a formalização do 2º Termo Aditivo ao Convênio n. 060/2016(...)”.
Posto em discussão e durante essa as conselheiras Carla Cristina Bitdinger Cobalchini e Glaci
Terezinha Schluga solicitaram inclusão de sua declaração de voto expressa nos seguintes
termos: “ (...) As conselheiras técnico-administrativas Glaci Schluga e Carla Cobalchini,
declaram voto contrário ao parecer do relator Edvaldo da Silva Trindade, que trata de termo
aditivo do convênio 060/2016 celebrado entre FUNPAR e UFPR, e também no que se refere
ao mérito. A aprovação deste termo aditivo tem impacto direto no contrato de trabalho dos
trabalhadores FUNPAR/HC,viabilizando a demissão de mais de 500 trabalhadores.
Compreendemos ainda que, mesmo dada a Ação Civil Pública sob nº 98908.2002.001.09.002,
a UFPR ainda tem a possibilidade de tentar novos termos que garantam o emprego dos
trabalhadores em sintonia com a demanda do Hospital de Clínicas. Alterações na legislação,
no que se refere ao emprego da terceirização no setor público, bem como as reais condições
de atendimento no HC colocam novos elementos que devem servir de negociação junto às
partes que assinaram o acordo de demissão.(...)”. Em votação, o relato foi aprovado por
maioria de votos (05x03). 02) 075674/2019-16 — Solicitação de afastamento do país do
Senhor Reitor, no período de 05 /11/19 a 09/11/19, para participar do VIII Congresso do
Instituto Latino Americano de História do Direito, em Lima/Peru. Tendo por interessado
o Professor Marcelo Ricardo Fonseca. De relato do Consº. Paulo Ricardo Opuszka. O
parecer foi lido pela Consª Yara Moretto, o qual foi exarado nos seguintes termos: “(...) Tendo
em vista que o processo está devidamente instruído com os documentos listados, conforme
item 1, e sendo ônus limitado para Universidade, sou favorável ao pedido de afastamento do
Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, Magnífico Reitor(...)”. Posto em discussão e votação, o
relato foi aprovado por unanimidade de votos. Finda a ordem do dia, e nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a sessão da qual eu, Elton Barbosa Silveira, secretário, lavrei a
presente ata.

