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MINUTA DA ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª
CINOBELINA ELVAS
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de abril do ano de dois mil e vinte, na Cidade de Bom Jesus (PI),
através de videoconferência, atendendo a Resolução Nº 015/2020 – CONSUN, sob a presidência do Diretor, Professor
Doutor Stélio Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Trigésima Segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Campus.
Manifestaram sua presença os (as) Conselheiros (as): Ângela Camila Orbem Menegatti, Antônio Augusto Nascimento
Machado Júnior, Antônio Carlos Ferraz Filho, Bernadete Maria Coelho Freitas (recém-indicada representante do Colegiado
de Licenciatura em Educação do Campo), Everaldo Moreira da Silva, Fernando Muratori Costa, Francisco Wderson Araujo
de Sousa, Keliana de Sousa Carvalho (Representando o Cons. Marcelo Manoel de Sousa), Luciana Barboza Silva, Manoel
Lopes da Silva Filho, Márcio da Silva Costa, Marcos Jácome de Araújo, Maria do Socorro Pereira da Silva, Francisco
Rodolfo Júnior, Rodolfo Molinário de Souza, Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira, Ronie Silva Juvanhol, Tiago Dias da
Silva Neto (representante discente, 3º colocado em eleição, assumindo assento do então Conselheiro Cícero das Chagas
Soares Aragão, cujo mandato expirou em março/2020), Viviany Lúcia Fernandes dos Santos, Wagner Costa Lima (recémindicado representante do Colegiado de Medicina Veterinária), Jaqueline Zanon de Moura e Cácio Luiz Boechat ((recémindicado representante do Colegiado de Engenharia Agronômica). Com a palavra, o Senhor Presidente deu início à
videoconferência após constatado que os participantes acima mencionados confirmassem áudio e imagem em perfeito
funcionamento. Assim, declarada a pandemia, do novo coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde e sabedores do
precário atendimento aos casos acometidos pela Covido-19, nos 02 (dois) Hospitais Regionais da Chapada das
Mangabeiras, o Senhor Presidente participou ao Conselho que duas professoras do CPCE: Viviany Lúcia Fernandes dos
Santos e Márcia Paula Oliveira Farias tiveram a iniciativa de elaborar uma carta aberta e endossada pelo Conselho deste
Campus, solicitando, ao Governador do Estado do Piauí, providências urgentes para instalações de leitos de U.T.I.,
contratação de profissionais habilitados na área e ambulância U.T.I., bem como implantação de laboratórios para
realização de exames em massa de alta complexidade. Considerando a pertinência da mesma, justificou o caráter
extraordinário da sessão. ORDEM DO DIA: Carta de apoio e providências quanto ao sistema de saúde no Sul do
Piauí-Território da Chapada das Mangabeiras; Interessada: Consª . Viviany Lúcia Fernandes dos Santos; Relator:
Cons.Fernando Muratori Costa. De início, o relator apresentou relato e parecer do supracitado documento, informando que
a carta acima mencionada visava “cobrar providências do Governo do Estado do Piauí quanto à situação de completa
incapacidade do sistema de saúde regional para lidar com a pandemia de COVID-19. O documento cita dados oficiais
quanto à ausência de UTI na região mencionada e outros dados relevantes de saúde pública, desigualdade social, pobreza
e carência estrutural que reforçam o argumento central da necessidade urgente de providências por parte da autoridade
governamental. No exercício da relatoria, identifiquei alguns pontos de redação que poderiam ser melhorados.” Continuou,
informando que entrara em contato com a Prof.ª Viviany Lúcia Fernandes dos Santos, propositora da carta, encaminhara
as observações e fora prontamente atendido, apresentando, naquele momento, o documento reformulado, com parecer
favorável, que passaria a ser lido, parágrafo a parágrafo, considerando as sugestões dos participantes. Ao término da
leitura, o Conselheiro Everaldo Moreira da Silva ponderou que o documento poderia ser melhor sintetizado. Foi sugerido
pelo Senhor Presidente que uma Comissão poderia ser constituída para fazer essa síntese. Para este fim, dispuseram-se
os Conselheiros Márcio da Silva Costa, Rodolfo Molinário de Souza e a propositora do documento. Foram-lhes dadas duas
horas e, ao término desse prazo, retornaram com a nova versão do referido documento. Dessa forma, às 17h30 min, a
videoconferência foi retomada e a comissão apresentou a nova versão do documento que, após algumas sugestões, foi
colocado em votação pelo Senhor Diretor. Dos 21(vinte e um) participantes no momento da votação, todos se
manifestaram favoráveis ao texto como estava. Decisão: aprovado, por unanimidade, a redação da carta aberta. Para
concluir, o Senhor Presidente informou que no dia seguinte, o referido documento seria encaminhado a seu destinatário
bem como seria publicado na página do Campus. Agradecendo a disponibilização de todos, o Senhor Presidente deu por
encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a
presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros
presentes. Bom Jesus, 04 de maio de 2020.
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