Reunião Extraordinária da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil, conhecida como
Conselho do PME 16/07/2020, realizada por meio digital, à pedido da Representação Discente sobre
Notificação do excedente da energia elétrica, a partir das 9h8min, com gravação autorizada pelos
presentes. Participaram: Prof. Dr. Anderson Trevisan, presidente; Profa. Dra. Eliete Maria Silva,
coordenadora executiva da Moradia; Paulo Fozatti, conselheiro trabalhador, Arlindo Baré, RD
conselheiro suplente, Carlos Roberto Carducci, representante Pró-reitoria de Graduação, Cibele
Papa Palmeira, representante Serviço de Apoio ao Estudante - SAE, assistente social; Edilene alves
da Silva, RD conselheira titular, Profa. Dra. Helena Altmann, coordenadora do SAE; Karolyne
Steffany de Souza, RD conselheira titular; Katlyn Dias da Silva, RD conselheira titular; Maria Augusta
Pretti Ramalho, conselheira, ouvidora da Unicamp; Mirian Soares de Carvalho, RD conselheira
titular; Prof. Dr. Moacyr Andrade, vice-prefeito do Campus Universitário. Abertura da reunião pela
Presidência. Fala da RD Katlyn sobre as definições da reunião anterior, alegando que não houve
participação da representação discente na elaboração da notificação aos alunos, de acordo com ela
contrariando o acordado na referida reunião, além de apontamentos sobre o texto e datas.
Complemento da RD Karolyne sobre a realização da notificação de forma física e possível não
recebimento da notificação e reforço do descontentamento com a data do dia 20 de julho para o
pagamento. Eliete apresenta as necessidades administrativas de identificação e mapeamento da
demanda de parcelamento dos débitos, enfatizando a possibilidade de acessar a Administração
para possíveis negociações que fossem necessárias. Mirian expressa desconforto sobre a cobrança
com data e faz observações sobre outras despesas agravadas pela pandemia. A seguir foram
levantadas questões sobre a distribuição de energia e sua eficiência. Anderson ressalta que não há
arbitrariedade na cobrança visto o respaldo normativo e a prática corrente, e ressalta pontos de
que há abertura de diálogo na Administração. Moacyr explica questões técnicas da distribuição de
eletricidade, aprimoramentos técnicos realizados na Moradia e explica o fenômeno de fuga de
energia, que tem sido verificado pela manutenção, sempre que há qualquer demanda. Paulo explica
sobre a substituição recente e disposição dos relógios e que os casos de fuga de energia que foram
verificados pela manutenção e desconsiderados na cobrança do excedente. Acrescentou que os
casos de picos de energia que eventualmente queimem equipamentos pessoais são de
responsabilidade da CPFL. Deliberou-se que em reunião de duas RD, coordenação executiva e um
dos trabalhadores da Administração a construção de nova notificação feita conjuntamente a ser
enviada e entregue no dia seguinte 17/07/2020, para os moradores com nova data de pagamento
e informando que ocorrerá Assembleia de Moradores sobre o tema, contemplando também o
período da pandemia.

