ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e cinco, na sala de
reuniões da Administração Geral, realizou-se reunião ordinária do Conselho
Diretor, sob a presidência do Prof. Dr. Odair Bermelho e com a presença dos
Senhores Conselheiros: Prof. Nelso Stepanha, Sr. Rafael Cunha e Silva,
Secretário Adjunto de Educação, representando Profa. Cleuza Rodrigues
Repulho, Sr. Silvio Leite da Silva, Profa. Ocléia Maria de C. Cattaruzzi, Profa.
Marly Leibruder, Prof. Roque Roberto Amighini, Sra. Alessandra Alves Viana,
Sr. Dejalcir José Lourencetti, Sr. José Alberto Lima da Paixão e Dr. Manoel
Alcides Nogueira de Sousa. Justificou sua ausência Profa. Cleuza Rodrigues
Repulho. Estavam presentes à reunião, com direito a voz sem direito a voto:
Prof. Paulo Cezar Rosa, Pró-Reitor de Administração e Planejamento, Profa.
Angélica Lovatto, Pró-Reitora Comunitária, Dr. Roberto Cláudio Vaz da Silva,
Jurídico, Profa. Rosineide de Mello, Assessora de Gabinete da Reitoria, Sr.
Domingos Udisley Bacheschi Junior, Controller. Estavam presentes os
seguintes representantes suplentes: Sra. Sandra Regina Vargas Fernandes
(dos discentes) e Dr. José Eduardo Erédia (da Associação dos Advogados do
Grande ABC). Verificada a existência de número legal para deliberação o Sr.
Presidente abriu a sessão às 17h40m. – 01 – Posse dos Conselheiros:
Representantes do Fórum da Cidadania do ABC – Sr. José Alberto Lima
da Paixão (titular) e Sra. Maria Helena Musachio (suplente); Representantes
discentes do Centro Universitário – Sra. Alessandra Alves Viana (titular) e
Sra. Sandra Regina Vargas Fernandes (suplente); Representantes de
Entidades de outros Segmentos Sociais – Associação dos Advogados do
Grande ABC – Dr. Manoel Alcides Nogueira de Sousa (titular) e Dr. José
Eduardo Erédia (suplente); Prof. Nelso Stepanha, Coordenador Geral do
INSEFUSA – O Sr. Presidente desejou as boas vindas aos novos
Conselheiros. 02) Posse dos membros do Conselho Fiscal para o período
de 07/08/05 a 06/08/2007 – Nos termos do item XIV do Artigo 5º do Estatuto
da Fundação Santo André, o Conselho Diretor deu posse aos membros do
Conselho Fiscal, cujo Termo de Posse vai transcrito no livro de registro de
presença e registro de termos daquele Conselho: Câmara Municipal de Santo
André: Titular: Sr. Nobuya Yomura; Suplente: Sra. Elaine Cristina C. Ferreira.
Sindicato dos Professores do ABC: Titular: Prof. Edélcio Plenas Gomes;
Suplente: Prof. José Jorge Maggio. Conselho Regional de Contabilidade:
Titular: Sr. Nicodemus Lopes Junior; Suplente: Sr. Vladimir Matias Gonzaga.
Secretaria de Finanças: Titular: Sr. Antonio Agnelo Bonadio; Suplente: Sr.
Daniel Gustavo F. P. dos Reis. OAB: Titular: Dr. Roberto Camilo Ramalho;
Suplente: Dra. Carmem Jane dos Santos. Solicitou o Sr. Presidente que o
Conselho Fiscal, nos termos do item III do Artigo 10 do Estatuto da
Fundação, elejam seu Presidente. Dessa forma os representantes do
Conselho Fiscal retiraram-se para, em breve reunião, eleger seu Presidente e
comunicar até o final desta reunião. 3) Informes da Presidência: a)
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Inicialmente o Sr. Presidente informou sobre o vencimento de mandatos de
representantes do Conselho Diretor: em 07/10/05 – representante do
Conselho Municipal de Educação: Profa. Ocléia Maria de C. Cattaruzzi e
suplente; representantes docentes: Profa. Marly Leibruder e Prof. Roque
Roberto Amighini e respectivos suplentes; representante técnico
administrativo: Sr. Dejalcir José Lourencetti e suplente. Em 14/10/05 –
representante de entidades dos trabalhadores: Sr. Dirceu Marcos. Agradeceu
a dedicação desses representantes durante o período de mandato, ajudando
no andamento da Fundação Santo André. Informou que foi realizado fórum
específico para composição de representações de entidades dos segmentos
sociais e de entidades dos trabalhadores para o Conselho Diretor e Conselho
de integração Universidade-Sociedade, cujas inscrições ocorreram no
período de 09 a 30/06/05, inicialmente. Não tendo havido inscrições o prazo
foi prorrogado até 15/08/05. A única inscrição foi da Associação dos
Advogados do Grande ABC-AABC para uma das vagas de Entidade
Representativa de Outros Segmentos Sociais no Conselho Diretor. No
Conselho Diretor são 2 vagas (titular e suplente) para representações de
entidades de outros segmentos sociais e 2 vagas (titular e suplente) para
representações de entidades dos trabalhadores. Foi dada a posse nesta data
para a representação da Associação dos Advogados uma vez que não havia
representante com mandato a se findar. A seguir informou os novos
representantes do Conselho Diretor a partir de 08/10/05 com mandato de 2
(dois) anos, cuja posse será formalizada na próxima reunião do Conselho
Diretor: Representantes do Conselho Municipal de Educação – Profa. Ocléia
Maria de C.Cattaruzzi (titular) e Sr. João Batista Oliveira (suplente); Docentes
eleitos do Centro Universitário: Prof. Roque Roberto Amighini (1° titular) e
Prof. Elias Julio Pozenatto (suplente); Prof. Ricardo Alvarez (2° titular) e Prof.
Joel Pelissaro (suplente); Representantes técnico-administrativos eleitos: Sr.
Dejalcir José Lourencetti (titular) e Sra. Tânia Aparecida Campanha
(suplente). b) Informou o Sr. Presidente sobre a distribuição da ata da 28ª
reunião do Conselho Diretor, realizada em 30/06/05, aprovada ao final
daquela reunião. c) O Sr. Presidente informou sobre o editorial do Diário do
Grande ABC publicado em 17/08/05, intitulado EDUCAÇÃO SEM
FRONTEIRAS (referente assinatura do convênio entre FSA, Incra e Pronera
garantindo curso universitário para assentados do MST). O Sr. Presidente
disse que essa matéria é extremamente significativa, além do que o Diário,
pelo que consta, nunca dirigiu o editorial à Fundação. Dessa forma
parabenizou a todos que trabalharam nesse projeto, e é através desse tipo
de dedicação e trabalho que esta Instituição tem merecido respeito. d)
informou o Sr. Presidente que a convite do Consulado de Cabo Verde,
esteve, juntamente com o Pró-Reitor de Administração, no período de 02 a 09
de setembro, em visita a Cabo Verde, tendo sido recebidos pelo Presidente
da Republica de Cabo Verde e 1º Ministros do País, onde promoveu
palestras, uma vez que a Fundação é o modelo de Universidade comunitária
para Cabo Verde, tendo esta nossa Instituição muito contribuído para a
2
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Universidade que eles pretendem implantar. Informou que o Presidente da
Republica de Cabo Verde estará em São Paulo neste próximo final de
semana, sendo que no domingo estará na Fundação Santo André
conhecendo as instalações. e) Ciência de que com base em aprovações do
Conselho Diretor de criação de cargos, foram emitidas as seguintes Portarias
nomeando e promovendo funcionários: Portarias da Presidência n°s.: 018/05,
019/05, 021/05, 022/05, 023/05, 026/05 e 027/05. f) Informar que o Conselho
Universitário, em reunião de 30/08/05, aprovou o Regimento Eleitoral para
Reitor e Vice-Reitor e o seu cronograma: de 19 a 26/09/05 – inscrições;
27/09/05 – divulgação dos candidatos; 28/09/05 – divulgação do calendário
para debates; 03 a 29/10/05 – debates; 07 a 12/11/05 – processo de consulta
à comunidade; até 25/11/05 – reunião do Conselho Universitário para
elaboração das listas tríplices; 28/11/05 – envio das listas ao Prefeito de
Santo André. Informou que em razão de ter havido apenas 1 inscrito para
vice-reitor, e da necessidade de se ter uma lista tríplice, a comissão executiva
eleitoral prorrogou as inscrições até o dia 05/10/05 tanto para reitor quanto
para vice-reitor. Em razão dessa prorrogação haverá alteração no calendário
A seguir o Sr. Presidente solicitou autorização para antecipar os itens 8 e 9
da pauta, o que foi autorizado, sem renumerar os ítens. 08) Concorrência
Pública n° 001/2004 – construção do prédio II da Faeng – 1) Aditamento
aos serviços e preços da obra; 2) realinhamento de preços (demais
materiais não enviados encontram-se na Secretaria Geral para consulta
pelos Conselheiros) – Com a palavra, Prof. Paulo Cezar, Proap, informou,
inicialmente, que não há obrigatoriedade da apresentação no Conselho, o
que está sendo feito por deferência, solicitando o referendo. Informou que o
Banco Santander está disponibilizando a partir de hoje R$ 5 milhões para as
obras da Faeng, o que representa uma ponte até a liberação do
financiamento do BNDES que deve ocorrer até o final do ano. Assim que o
financiamento do BNDES estiver formalizado, será liquidado esse
empréstimo ponte junto ao Santander. Assim, informou que a concorrência
pública n° 001/04, construção do prédio II da Faeng tinha como data de
execução 12 meses. Por questões financeiras a Fundação teve que adiar o
término da obra e, como conseqüência, houve o realinhamento de preços.
Quanto ao aditamento o que consta são alterações do projeto original, como
por exemplo inclusão dos condutores para cabeamento de estrutura lógica,
utilizada nos laboratórios, sendo que os demais itens constam do processo.
Com relação aos laboratórios a questão está sendo tratada por licitação
diferenciada e que deve ocorrer por Finame. Caso não haja possibilidade de
compra pelo Finame, há o sistema de leasing. Antes de retornar o
encaminhamento do assunto ao Sr. Presidente, passou o Prof. Paulo Cezar a
detalhar o item 09) Convênio com Santander Banespa: Processo n°
8614/05 – para implantação do programa de Bolsa Educação; Processo
n° 8615/05 – para concessão de financiamento a alunos dos cursos de
pós-graduação e MBA Nacionais. – Com a palavra Prof. Paulo Cezar,
Proap, informou que ainda como resultado da visita dele e do Reitor ao I
3
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Encontro de Reitores da Universia, como continuidade de parceria, o
Santander Banespa ofereceu à Fundação um programa de Bolsa Educação
e, a pedido da Fundação elaboraram, a princípio, um programa para
financiamento a alunos do pós-graduação, embora o pedido fosse para todos
os alunos (Colégio, Graduação e pós-graduação). Assim, inicialmente, foi
oferecido o programa para o pós-graduação, o que para a Fundação
representa maior número de alunos. Informou Prof. Paulo Cezar que os itens
8 e 9 fazem parte de negociação cuja discussão foi iniciada no ano anterior.
Terminadas as colocações, o Sr. Presidente colocou em votação para
referendar os itens da forma apresentada. O Conselho, por unanimidade,
referendou o empréstimo junto ao Banco Santander, o aditamento necessário
ao contrato para as obras da Faeng, a compra dos equipamentos dos
laboratórios por leasing ou finame, a assinatura dos convênios com o
Santander objeto do item 09. Os membros do Conselho Fiscal retornaram à
reunião do Conselho Diretor e informaram que foi eleito como Presidente do
Conselho Fiscal o Dr. Roberto Camilo Ramalho. O Sr. Presidente, em nome
do Conselho Diretor desejou votos de profícua gestão. A seguir retiraram-se
da reunião do Conselho Diretor. 04) Referendar: a) Contratos, convênios,
acordos e aditamentos firmados, registrados e publicados no período de
01/07 a 20/09/2005, constantes da relação encaminhada, no formado de
extrato utilizado para publicação. Informou o Sr. Presidente que os processos
administrativos referentes ao tema, como de costume, encontram-se à
disposição dos Conselheiros para vistas do processo, extração de cópias e
tudo o mais que lhes parecer necessário à boa gestão. O Conselho
referendou, os contratos apresentados, tendo como voto contrário a
representação discente, Sra. Alessandra. b) referendar criação do cargo de
Assessor da PROC-Portaria da Reitoria n° 100/05 - .Informou o Sr.
Presidente que com a instalação da Pró Reitoria Comunitária houve
necessidade de suprir, minimamente, a estrutura administrativa de
funcionários técnico administrativos. Dessa forma autorizou a criação de um
cargo de Assessor em Comissão para a PROC. Informou que a Pró-Reitoria
Comunitária está se utilizando dos serviços de um Assessor da Proppex,
tendo em vista a ausência de pessoal. O Conselho Diretor referendou a
criação do cargo como já referendado pelo Conselho Universitário, com o
voto contrário da representação discente, Sra. Alessandra. c) Processo
8610/05 - referendar concessão de verba para o INSEFUSA para
participação do II Congresso Ibero Americano sobre Violência nas
Escolas –- Informou o Sr. Presidente que a Pró-Reitoria de Administração e
Planejamento manifestou-se favoravelmente à concessão da verba, dada a
importância do evento. Dessa forma autorizou ad-referendum do Conselho a
verba para que participasse desse congresso. Colocada em votação, foi
referendado, com o voto contrário da representação discente, Sra.
Alessandra. d) Processo n° 8581/05 – IEP – Convênio com a FSA para
concessão de bolsa de estudo para alunos da Pós-Graduação – Informou
o Sr. Presidente que é um convênio especificamente para a pós-graduação,
4
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apesar do IEP ter solicitado para a graduação também. Foi um convênio
firmado nos mesmos moldes dos demais já firmados com outras instituições
para a pós-graduação. A Fundação receberá em troca propagandas pela
empresa. Após receber parecer jurídico a respeito foi firmado ad-referendum.
Informou que o Conselho Universitário referendou em sua última reunião. Sr.
José Alberto da Paixão solicitou maiores informações a respeito desse tipo de
convênio, uma vez que como conselheiro desconhecia esse tipo de
concessão. O Sr. Presidente informou que constará do site da Fundação.
Colocado em votação o convênio foi referendado por unanimidade. 05)
Processo n° 8587/05 – Doação à Casa de apoio à criança com câncer do
ABC – Informou o Sr. Presidente que teve a oportunidade de conhecer o
Projeto Crescer do ABC referente à casa de apoio à criança com câncer do
ABC que é um projeto extremamente relevante, e que está no campus da
Fundação do ABC. Prof. Paulo Cezar, com a palavra, informou que é para
atendimento a todas as crianças do Brasil. Para tanto, o valor de doação de
R$ 15 mil reais seria para mobiliar um quarto de forma integral para atender
as crianças que venham de outra localidade e permaneçam hospedados
durante o tratamento. Informou que o pessoal que trabalha no Projeto é
voluntário. A Fundação também está montando formas de atender de forma
voluntária, como por exemplo a utilização da Biblioteca. Assim apresenta ao
Conselho para deliberação quanto à doação. O Conselho, por unanimidade,
aprovou a doação como apresentada.
06) Processo n° 8483/05 –
recebimento de doações pela ACISA de equipamentos e softwares AS
400 (composto de 1 AS 400, 17 teclados,
1
estabilizador, 16
terminais, manuais, cabos Twinax
e cabos AS 400). O Sr. Presidente disse que o Sr. Gerente de Informática
informou que os equipamentos e softwares serão utilizados nos laboratórios
para uso acadêmico. Solicitou autorização para incluir mais um recebimento
de doação pela empresa OXITENO dos equipamentos: Cromatógrafo a gás
CG 500 Master (3 unidades) e Integrador para cromatográfico CG (1
unidade). Tais equipamentos serão utilizados no curso de Química e,
segundo o Coordenador do Curso são equipamentos de extrema importância
para o curso. O Conselho Diretor, em votação, aprovou o recebimento das
doações. 07) Processo n° 8584/05 – Filiação à ABMES – Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior – Informou o Sr.
Presidente que a Fundação recebeu a proposta de filiação da Fundação
Santo André junto à referida Associação, mediante pagamento pelo número
de cursos, sendo que no caso da Fundação que possui 23 cursos, a
mensalidade seria de R$ 585,00. Informou que dentre outras a Fundação é
sócia da ABRUC, ANACEU, CRUB, HACU, OUI, ABENGE, Associação das
Entidades Municipais de Ensino Superior. Informou o Sr. Presidente que a
Fundação não pode se isolar de Associações Privadas, uma vez que a
Fundação é de caráter público mas de direito privado. O Sr. Presidente,
diante das discussões colocadas quanto a importância da filiação, propõe
que se encaminhe à comissão específica, quando estiver constituída, o que
5
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ocorrerá ainda nesta reunião. Dessa forma fica adiado o assuntoComo os
itens 8 e 9 foram discutidos ao início da reunião, passou-se ao item 10. 10)
Processo n° 8243/03 – Coordenação de Curso FAFIL – Solicitação da
Profa. Carla Strambio. O Sr. Presidente, dada a natureza da matéria,
entendendo que deverá também ser este item analisado pela comissão
específica, informou que está retirando da pauta para os devidos
encaminhamentos. 11) Processo n° 8379/04 – Regimento Interno do
INSEFUSA (Estatuto do INSEFUSA) – Informou o Sr. Presidente que na
última reunião do Conselho ficou aprovado que os membros do Conselho
apresentassem sugestões até 05 de agosto p.passado com relação à minuta
do Regimento Interno do INSEFUSA distribuído naquela reunião, para ser
votado na próxima reunião do Conselho. Informou que apenas o INSEFUSA
apresentou propostas de alterações que foram analisadas e referendadas
pela Secretaria Jurídica, cujo material foi enviado com a pauta desta reunião.
A Sra. Alessandra indagou se cabe ao Conselho Diretor aprovar o
Regimento. Prof. Nelso, Coordenador Geral do Insefusa, informou que a
Fundação tem duas mantidas, o Centro Universitário e o Insefusa. Como o
Insefusa foi criado recentemente, ele está funcionando sem normas e, sendo
a Fundação a mantenedora desse órgão, cabe a ela aprovar o regulamento
para seu funcionamento. Ressaltou da necessidade de ter um instrumento. O
Sr. José Alberto Lima da Paixão declarou que manifesta-se contra o Estatuto
pela numeração de representação da sociedade civil, sugerindo que tenha
participação de 50% da sociedade civil. Profa. Angélica, Pró-Reitora
Comunitária, com a palavra, informou sobre a participação da sociedade civil
nos diversos Conselhos da Fundação e do Centro Universitário, o que não
ocorre nas demais universidades da região. Disse que as representações são
tripartites, como por exemplo no Conselho Diretor, sendo 1/3 da entidade, 1/3
do poder público e 1/3 da sociedade civil. Dessa forma a sociedade civil está
participando das atividades da Fundação através da representação nos
diversos Conselhos. Tendo em vista as colocações apresentadas o Sr.
Presidente informou que colocará em votação duas propostas: a) de
aprovação do Estatuto do Insefusa como apresentado e b) agendar uma
sessão específica para discussão do Estatuto e, posteriormente votação.
Em votação o Conselho, por 7 votos contra 4, aprovou a proposta “a”, ou
seja, o Estatuto do Insefusa como apresentado. Prof. Nelso informou que as
sugestões podem ser apresentadas e que Estatuto pode ser alterado.
Informou o Sr. Presidente que o Conselho de Integração Universidade
Sociedade não consegue compor seu Conselho com a participação de
representantes da sociedade civil (9 vagas), apesar de publicações,
convocações para que as entidades se inscrevam. O próprio Conselho
Diretor não recebeu inscrições para completar sua composição quanto a
representantes da Sociedade Civil. Diversas ligações foram feitas. Informou o
Sr. Presidente que a representação discente só está aqui representada
porque a mantenedora precisou dar início ao processo eleitoral. Informou que
o Sinpro só indicou representante para o Conselho Fiscal após ter ido àquele
6
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Sindicato e solicitar insistentemente para que nomeassem seu representante.
Disse Prof. Odair que a Promotora Pública, Curadora de Fundações cobrou
no início do ano que a Fundação completasse seus Conselhos. Diante do
que acabou de informar, fica clara a dificuldade para que a sociedade civil
participe. 12) Processo n° 7836/01 – Regimento Interno do Conselho
Diretor (nomear comissão) – Informou o Sr. Presidente que o Regimento
Interno em vigor foi aprovado pelo Conselho Diretor em reunião de
11.06.2002, nos termos do item XV do artigo 5° do Estatuto da Fundação.
Com as alterações ocorridas no Estatuto faz-se necessária a sua revisão,
através de uma comissão nomeada, a qual deverá eleger seu Presidente.
Profa. Ocléia propõe que a Comissão de Assuntos Institucionais seja
responsável pela revisão do Regimento Interno. O Conselho aprovou a
proposta apresentada pela Profa. Ocléia. Prof. Odair informou que a
Comissão conta sempre com a assessoria do Secretaria de Assuntos
Jurídicos. 13) Processo n° 8611/05 – Constituição das Comissões: de
Orçamento e Finanças e de Assuntos Institucionais – Informou o Sr.
Presidente que o atual Regimento Interna contempla duas comissões de
assessoramento, de caráter permanente, composta cada uma pela metade
dos membros do Conselho, à exceção do Presidente. Em razão das
alterações do Estatuto e da composição do Conselho Diretor, torna-se
necessária a revisão da constituição das comissões. Após amplamente
discutido e mediante inscrições, As Comissões ficaram assim constituídas:
Comissão de Assuntos Institucionais: Dr. Manoel Alcides Nogueira de Souza,
Sr. José Alberto Lima da Paixão, Sra. Alessandra Alves Viana, Profa. Ocléia
M. de Cattaruzzi, Sr. Dejalcir J. Lourencetti, Prof. Acylino Belissomi, Sr.
Jeroen Klink e Sr. Wander Bueno do Prado. Comissão de Orçamento e
Finanças: Sr. Silvio Leite, Prof. Nelso Stepanha, Prof. Roque Roberto
Amighini, Profa. Cleuza Rodrigues Repulho. Informou o Sr. Presidente que a
Comissão de Orçamento e Finanças tem sido coordenada pela Proap.
Quanto à Comissão de Assuntos Institucionais solicitou que elejam seu
Coordenador. Inicialmente a Secretaria Executiva fará a primeira convocação
junto com a Prograd, se necessário. Na próxima reunião quando haverá
participação do novo representante docente, este fará sua opção. 14)
Processo n° 8588/05 – Vestibular 2006 – Informou o Sr. Presidente que o
Vestibular 2006 será realizado em 04/12/05. Segundo orçamento elaborado
entre Comissão de Vestibular e Proap, ficou acertada a taxa de inscrição no
valor de R$ 35,00. 15) Outros – Solicitou o Sr. Presidente autorização para
inclusão de 4 itens: a) Criação do cargo em Comissão, por prazo
indeterminado, de Assistente de Comunicação para o Setor de Comunicação.
A solicitação e a justificativa foram apresentadas pela Assessoria de
Imprensa, cujo trabalho vem sendo realizado por um estagiário. O Conselho
aprovou por unanimidade. b) Regularização da nomeação do cargo de
funcionário da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Passar Dr. Roberto Cláudio
Vaz da Silva de Advogado Pleno para Advogado Sênior, cargo esse
constante do quadro de pessoal, já aprovado pelo Conselho Diretor. Em
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votação, o Conselho aprovou por unanimidade. c) Aprovação da confecção
do manual do Insefusa, que acarretará um custo de aproximadamente R$
3.000,00 para mil exemplares. Tal manual servirá para divulgação do
INSEFUSA nas diversas instituições da região. Em votação o Conselho
aprovou por unanimidade a confecção do manual como apresentado. d)
Solicitou o Sr. Presidente autorização para que a Fundação Santo André se
cadastre para participar do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio
Histórico Artístico Arquitetônico Urbanístico e Paisagístico de Santo André.
Para tanto indicará um representante titular e um suplente. Em votação o
Conselho aprovou por unanimidade o cadastro da Fundação para participar
do CONDEPHAPASA. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou
a presente reunião às 20h00, determinando que esta ata fosse lavrada. Eu,
Doris Simonassi Sellmer, Secretária Executiva da Fundação, que a lavrei.
Após a leitura, ao final da reunião, a presente ata foi aprovada por
unanimidade pelos presentes.
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