
Súmula Reunião do Conselho Deliberativo da Moradia estudantil 27/08/2020 

 

O Quórum da reunião foi atingido com a presença dos seguintes. Presidente: Ana Elisa Spaolonzi; 

Conselheiros: Eliete Maria Silva; Helena Altmann; Moacyr Andrade; Felipe Racosta Leite; 

Karolyne Souza; Katlyn Dias; Mirian Soares; Ana Claudia Espinelly; Viviane Silva. Convidada: 

Thalita dos Santos Dalbelo (Urbanismo Tático na UNICAMP). A Presidente iniciou a reunião com 

a apresentação de Thalita sobre proposta de intervenção em Urbanismo Tático na Unicamp, 

aplicado à Moradia, com destaque para compartilhamento das vias e utilização dos bolsões de 

estacionamento. Houveram colocações da Representação Discente sobre as intervenções 

sugeridas, mas sem deliberação até o momento, com indicativo de que uma consulta será feita 

com os estudantes. Reunião Extraordinária foi marcada sobre o tema para o dia 17 de setembro. 

Então entrou-se nos informes da presidência, sobre as férias de Ana e a aprovação da súmula 

da reunião de 30 de julho que ficou para a reunião seguinte. Então Katlyn fez os informes dos 

RDs, sobre a limpeza do espaço comum embaixo da Sala G-H, Transmoras, sobre a realização do 

Censo dos Moradores, e também os informes da Assembleia de Moradores com demandas 

estudantis para a Moradia, complementada por Karolyne e Ana Claudia. Então passou-se a 

palavra para os informes da Coordenação com Eliete, que apresentou as condições em que se 

dão os testes e retorno dos Moradores, citou a adesão de novo membro no SOS Covid e 

mencionou o início dos trabalhos do Conselho da SVC que tratará também da segurança da 

Moradia. Em seguida passamos para a Ordem do Dia com a apresentação de Felipe sobre a 

adesão dos pagamentos de excedente de energia elétrica, realização de parcelamentos e início 

dos pagamentos parcelados. Também se mencionou a problemática da suspensão dos 

pagamentos em período de pandemia. Então Katlyn apresentou questionamento sobre a 

necessidade de cobrança de excedente de energia das casas, sendo complementada por Moacyr 

e Eliete sobre questões técnicas, normativas e contratuais. Comentaram também sobre o 

assunto Mirian, Felipe, Ana Claudia e Ana Elisa sobre as complexidades do tema. Foi deliberado 

que Katlyn e Ana Claudia participariam das instâncias já existentes sobre a discussão de energia 

elétrica na Moradia e levariam adiante a questão apresentada por Katlyn. Continuando a 

reunião Karolyne informou sobre a atuação e deliberações do GT de segurança na Moradia em 

interface com o Conselho da Moradia e a Assembleia de Moradores. Assim a reunião finalizou 

seus trabalhos. 


