
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS (CONCAM) 2015. Aos 1 

seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no 2 

Auditório do Câmpus “ Carlos Alberto Siegner”, em local de fácil acesso a 3 

todos, reuniu-se alguns membros da comunidade escolar com o objetivo de 4 

realizar a Cerimônia de Posse de todos os membros eleitos do Conselho de 5 

Câmpus – CONCAM. A cerimonialista, servidora, Barbara Andrade Lessa do 6 

Vale iniciou a fala dando abertura à cerimônia e chamando para compor a 7 

mesa o Diretor Geral do Campus Robson Nunes da Silva. Assim sendo, a 8 

palavra foi passada para o Diretor Geral com a finalidade de dar sequência 9 

aos trâmites de posse dos eleitos. O Diretor Geral do Campus iniciou sua fala 10 

explicando a dificuldade para realizar o empossamento de todos e falou 11 

sobre a luta para que todo processo fosse realizado com êxito. Agradeceu a 12 

todos os envolvidos nesse processo, discentes, servidores em geral e 13 

membros da comunidade escolar. Deu sequência explicando a superação de 14 

todos os obstáculos no decorrer de todo esse período. Agradeceu a 15 

predisposição de todos para contribuir com a Instituição. Agradeceu às 16 

Comissões Eleitorais que tornaram possível as eleições. O Diretor passou a 17 

palavra novamente para a Cerimonialista Bárbara para que a mesma 18 

procedesse com a leitura do Termo de posse dos Conselheiros. A leitura foi 19 

feita pela servidora Barbara a fim de empossar todos os membros do 20 

Conselho. Em seguida a cerimonialista passou a palavra para o Diretor Geral 21 

do Campus que chamou todos os membros, titulares e suplentes, para que 22 

pudessem assinar os termos de posse. Com isso foram chamados na 23 

seguinte ordem os servidores representantes docentes:  Ataliba Capasso 24 

Moraes (titular), Carlos Eduardo Mendes Gouveia (titular), Marciel Silva 25 

Santos (titular), Leticia Vieira Oliveira Giordano (titular), Enzo Betazini 26 

(suplente), Amauri Dias de Carvalho (suplente), Ivaldo Marques Batista 27 

(suplente). O professor Ivaldo não estava presente, mas justificou sua 28 

ausência por estar com afastamento médico, e a docente Marina Mariano de 29 

Oliveira (suplente). Em seguida foram chamados os representantes dos 30 

técnico-administrativos: Eliana Maria Cerqueira de Oliveira (titular), Alcir de 31 

Oliveira (titular), Sérgio Roberto Holloway Escobar (titular), Waldisia 32 

Rodrigues de Lima (titular), Victor Rodolfo Lomnitzer (suplente) e João Paulo 33 

Dal Poz Pereira (suplente). Iniciou-se então o empossamento dos 34 

representantes discentes: Sabrina de Almeida Santos (titular), Elaine Cristina 35 

Campos (titular), Maurício da Silva Manço (titular), Clayton Moreira Biath 36 

(titular) que não estava presente, Vitor Alves de Mello Lopes (suplente), 37 

Isabele da Silva Beserra (suplente), Marcello Otavio Santos Cardoso 38 

(suplente), Nathalia Andressa Santos (suplente) que não estava presente. O 39 

Diretor Robson deu a palavra para a aluna Sabrina de Almeida Santos falar 40 

em nome dos discentes. Ela agradeceu a todos pelos votos e se 41 

comprometeu a fazer um bom trabalho. Alegou que a comissão não será em 42 

vão e que irão mudar tudo dentro da instituição. O Diretor Geral e presidente 43 

do CONCAM passou a palavra para a servidora Eliana Maria Cerqueira de 44 

Oliveira para falar em nome dos técnico-administrativos, e expressou a honra 45 

em poder servir de alguma forma no Campus e que pretende trabalhar com 46 

muito comprometimento para o bem do Instituto. A palavra foi passada então 47 

para o representante dos docentes, Ataliba Capasso Moraes, que expressou 48 

a alegria em estar trabalhando junto com todos. Explicou que para alguns 49 

pode não parecer nada esse Conselho. Ele tem ciência de que não irão 50 

resolver tudo, mas que todos buscarão resolver as situações com muito 51 

comprometimento para tentar fazer mais pelo Campus. Disse ainda que virá 52 



CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS CUBATÃO 

Continuação da ata da primeira reunião ordinária - 12/11/2015 

 2 

uma grande empreitada pela frente para procurar fazer do Conselho algo 53 

positivo para melhorar a vida de cada um e alegou que ninguém faz nada 54 

sozinho. Após todo procedimento de assinatura do termo por todos 55 

representantes o Diretor Geral procedeu o encerramento e convidou todos os 56 

conselheiros para discutir um dia e horário das reuniões. Informou também a 57 

todos que as Reuniões do Conselho de Campus são públicas e aberta para 58 

todos os membros da comunidade escolar. O Diretor fez um agradecimento a 59 

todos presentes à Cerimônia. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisela de Barros 60 

Alves Mendonça, Pedagoga, lavro essa ata que, depois de lida será assinada pelos 61 

membros do Conselho. Cubatão, Estado de São Paulo, sexta-feira, seis de 62 

novembro de dois mil e quinze.  63 
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