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Ao terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos,
reuniu-se o Conselho do Campus Universitário de Tucuruí – CAMTUC, convocado por
meio do Memo. Circular n.º 052/2017 - S.E. CAMTUC/UFPA, com a presença dos
senhores conselheiros: Marcelo Rassy Teixeira – Coordenador do CAMTUC e
Presidente do Conselho, Udson Pacheco de Souza - Coordenador de Planejamento,
Gestão e Avaliação do CAMTUC, Professor Ewerton Ramos Granhen – Representante
CONSEPE, Professor Daniel da Conceição Pinheiro – Suplente do Representante
docente da FECOMP, Professor Wassim Raja El Banna – Diretor da FEM, Professor
Leopoldo Pacheco Bastos – Representante docente da FEM, Professor César Juan
Alarcón Llacctarímay – Suplente do Diretor da FAESA, Professora Fernanda Pereira
Gouveia – Representante Docente da FEC, Professor Karlo Queiroz da Costa – Diretor
da FEE, Professor Cleison Daniel Silva – Representante Docente da FEE, Professor
Aarão Ferreira Lima Neto – Diretor NDAE, Professor Júnior Hiroyuki Ishihara –
Suplente do Representante docente do NDAE, Giselle Damasceno de Sousa Representante Técnico Administrativo, Hélio Loiola dos Santos Júnior – Representante
técnico Administrativo. Registrou-se ainda a presença da participante: Pollyanna
Cristina Lima Veiga – Secretária Executiva do CAMTUC. Registrou-se ausência
justificada de conselheiros nesta reunião: Heleno Fülber – Vice-Coordenador do
CAMTUC, Professor Raynner Menezes Lopes – Representante docente da FAESA,
Deyvison Pereira Azevedo – Representante discente, Nuria Carolline Silva da Rocha –
Representante discente. Registrou-se ausência não justificada de conselheiros nesta
reunião: Professor Bruno Merlin – Diretor da FECOMP, Professora Karyme do Socorro
de Souza Vilhena – Diretora da FEC. 1. ABERTURA. O presidente da sessão,
professor Marcelo Rassy cumprimentou a todos os presentes e declarou aberta a
reunião. 2. ORDEM DO DIA. O professor Marcelo Rassy inicia a sua fala
relembrando de como se iniciou o convênio com a Eletronorte, pois este foi firmado,
para que o imóvel residencial incentivasse a implantação do Campus de Tucuruí e a
fixação dos servidores na região. No começo as casas só eram entregues para UFPA e a
maioria estava sendo entregues inóspitas, assim nenhum servidor queria ter o imóvel,
assim os servidores só começaram a ter interesse na casa quando o convênio foi
mudado, ou seja, o imóvel residencial não seria mais entregue para UFPA e sim para o
servidor que estaria incluído no convenio com os seguintes objetivos, este convênio se
daria através de comodato e ter isenção da taxa de aluguel, para obterem estes
benefícios, o solicitado é que o servidor esteja ativo no Campus de Tucuruí, assim o
comodato é feito direto com o servidor. Ao longo do tempo, o servidor deixava o
Campus de Tucuruí e esse mesmo servidor, escolhia o próximo servidor a quem
repassaria o imóvel, com isso criou-se uma prática, para que a casa que está no
convênio continue no convênio, mas o servidor pode escolher para quem quer passar,
imóveis poderiam ser retirados e inclusos, mas em 2016, fui informado pela Eletronorte
que não seria admitido a inclusão de novas casas no convênio, somente a saída. Paralelo
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a esta situação, houve o ingresso de vários servidores no CAMTUC, que observaram a
cultura dos servidores possuírem casas na vila e começou o desejo de ter também, assim
começaram uma série de movimentações, então decidi que o melhor caminho era a
criação da comissão, pois também começou a haver a saída de servidores, que
começaram a repassar os imóveis residenciais solicitando um valor bem maior do gasto
real e assim este servidor impedia o repasse para outro servidor. Refletindo em tudo que
falei, temos de voltar para essência, que é: não existe mais convênio e a Eletronorte não
dará novas casas, existe um termo de cooperação técnica com as casas existentes do
convênio. Outra afirmativa que faço é que a Eletronorte está em processo de vender as
casas da vila, assim não há mais interesse da Eletronorte no repasse de casa para
servidor da UFPA. Assim, passo a palavra para os conselheiros para que tratemos só
deste assunto e depois deliberemos sobre cada ponto de pauta. A professora Fernanda
com a palavra, diz que deve haver um procedimento para que as casas continuem no
convênio para os casos em que o servidor não está mais aqui e que seja repassado para
outro servidor que tenha interesse, pois o convênio foi conseguido pelo fato de sermos
servidores da UFPA. Novamente com a palavra, o professor Marcelo Rassy, informa
que em consulta na Procuradoria da UFPA, estes imóveis residenciais não são da UFPA
e não devem ser doados para UFPA, devem ser repassado para o próprio servidor que
possui o comodato. O professor Wassim, diz que há a discussão da manutenção da
comissão que é passageira, mas o que está em jogo é que a vila está sendo vendida e até
agora não temos informações de como acontecerá para o servidor que já possui a casa.
O professor Marcelo Rassy, responde dizendo que ainda não há resposta para esta
pergunta e que não é assunto da reunião. Isso se dará, do servidor com a Eletronorte. De
posse da palavra, o conselheiro Hélio, inicia sua fala dizendo que em relação às
atribuições da comissão, que conforme o professor Wassim falou, deve ser temporária,
devido ao processo que se inicia a venda da vila e também há a fala do professor
Marcelo de que a comissão tem der ter como atribuição estabelecer o critério de quem
terá o direito de ter o imóvel quando um servidor estiver querendo repassar, eu sou
presidente da comissão e já realizamos uma deliberação sobre repasse de casa e a
comissão já estabeleceu que o critério fosse antiguidade para os possíveis repasses de
imóveis, já temos este critério definido e a comissão não terá outra atribuição, sou
favorável à extinção da comissão, pois o critério mais justo é antiguidade. O conselheiro
Udson, diz que no momento a realidade é que não teremos casas novas, assim não está
sendo útil essa comissão. Professor Marcelo Rassy, informa que as situações polêmicas
serão trazidas para o conselho, no demais o servidor decidirá e assinarei a documento
que será levado para Eletronorte. Trarei para o conselho, quando o servidor não estiver
mais lotado aqui e estiver impedindo de outro servidor ter o imóvel residencial. 2.1.
Discussão sobre Extinção/Manutenção/Reconfiguração da comissão que trata dos
imóveis residenciais presentes nos termos de cooperação com a Eletronorte. Após
discussão as maiorias dos conselheiros votaram pela extinção da comissão. 2.2.
Definição de Protocolo a ser seguido em relação aos contratos do Convênio com a
Eletronorte. Os conselheiros decidiram que o servidor que tem a titularidade da casa,
faça o devido encaminhamento e informe formalmente para o Campus, em casos
excepcionais como denúncia ou servidor que é removido sem ter repassado a casa será
apreciado pelo Conselho. 2.3. Discussão sobre a UFPA ser apenas interveniente do
Contrato feito entre servidor e Eletronorte. Os conselheiros neste ponto de pauta
reconheceram que a UFPA é apenas interveniente, para que haja o direito de ser
comodato, enquanto estiver lotado em Tucuruí e ter a isenção do aluguel. 2.4. Discussão
sobre consulta ao comodatário permanecer no convênio UFPA/Eletronorte ou
particular. Os conselheiros chegaram a conclusão de que não haverá consulta aos
comodatários, que o comodatário que decidir sair do convênio informe em tempo hábil
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para Coordenação do CAMTUC, que encaminharemos para Eletronorte. O professor
Marcelo Rassy, informa que os servidores que possuem interesse em ter imóveis
residências podem se reunir com ele, para verificação de outras possibilidades de
negociação como viva cidade, buritis, assim encerra a sua fala e também a reunião. Não
Havendo nada mais a tratar o Coordenador do CAMTUC agradeceu o comparecimento
dos membros e deu por encerrada a sessão. A reunião foi gravada em vídeo. E, para
constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada pelo Presidente do
Conselho, e por mim, Pollyanna Cristina Lima Veiga Secretária Executiva do Campus
Universitária do Campus de Tucuruí, e demais presentes.
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