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Ao décimo segundo dia do mês de março de 2015, nesta cidade de Santos, na Unidade I – Av.
Ana  Costa,  95,  reuniram-se  os  senhores  membros  do  Conselho  do  Campus  Baixada
Santista/Congregação  do  Instituto  Saúde  e  Sociedade  da  UNIFESP,  com  lista  de  presença
assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, com a
presença da Reitora, Profa. Sra. Soraya Smaili, Prof. Dr. Pedro Arantes e a IDOM. A pauta da
reunião constou de dois itens: 1.  Aprovação do novo projeto do Bloco III-  A IDOM  fez a
apresentação do Projeto que compreende a construção de um prédio no terreno da Rua Silva
Jardim 133 e outro no terreno situado à Rua Campos Melo 129, e colégio Docas, em substituição
ao projeto do Bloco III, anteriormente aprovado por esta congregação, em virtude de não se ter
concretizado a promessa do então Ministro da Educação, Aluizio Mercadante, de desapropriação
dos barracões da Rua Silva Jardim.  Após apresentação surgiram questões que foram sendo
respondidas e  o projeto foi aprovado, com 1 abstenção, sem prejuízo das seguintes solicitações:
a)  verificar  a  possibilidade  de  mudança  do  serviço  escola  para  o  térreo  ou  1º.  Andar;   b)
acessibilidade – rampa pelo menos até o 1º. Andar e verificar possibilidade de rampa externa; c)
outros itens de acessibilidade ficarem mais claros; d) possibilidade de elevador de plataforma; e)
questão dos resíduos; f) que não haja redução dos espaços já  solicitados. 2.  Assinatura do
contrato de compra e venda do prédio da UniSantos -  A Reitora informou que a Unisantos se
comprometeu a repor os itens que foram retirados do prédio da Carvalho de Mendonça e assim o
contrato foi assinado na presença de todos. A Reitora solicitou que constasse em ata a decepção
de como a Prefeitura de Santos tratou a Unifesp com relação a toda a negociação envolvida e
parabenizou a todos da Unifesp (campus BS e São Paulo) pelo trabalho, cooperação para que
tudo chegasse a este momento. A Professora Regina também agradeceu a todos os envolvidos
pelo trabalho, apoio, cooperação demonstrados. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina
encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro
lavrei a ata.


