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ATA Nº 1/2016 -  ASSEMBLEIA DE CAMPUS DO SINDICATO NACIONAL DOS 1 

SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  / 2 

CÂMPUS PIRITUBA - SP 3 

Aos trinta dias do mês de agosto,  de dois mil e dezesseis, com início às onze horas e cinquenta 4 

minutos, no auditório do Câmpus, sito à Avenita Motinga, 951, desta capital,  realizou-se a 5 

Assembleia de Câmpus para tratar a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Apresentação da 6 

coordenação funcional; 3) Conjuntura; 4. Eleição da Coordenação de Base. A Assembleia 7 

foi presidida pela mesa composta pelo Coordenador Estadual João Campinho - presidente) e pelo 8 

Coordenador Para Assuntos Docente, Luciano Paz de Lira – secretário para anotações e 9 

elaboração da ata.  O presidente declarou aberta a reunião e seguiu-se uma apresentação do 10 

que é e como funciona o SINASEFE; na sequencia foi apresentada a Coordenação Funcional e 11 

um breve histórico do que tem feito e do que pretende fazer. Seguiu-se a discussão acerca da 12 

conjuntura: João (Coordenação Funcional) iniciou fazendo uma fala sobre os aspectos políticos, 13 

sociais e econômicos conservadores do atual governo federal, cuja legitimidade pode ser 14 

questionada, citou exemplos como o corte e congelamento do orçamento, que terá um impacto 15 

profundo nas políticas públicas ligadas à assistência social, à saúde e à educação. Surgiram 16 

questões relativas ao funcionamento do sindicato aos quais foram esclarecidos quanto aos modos 17 

de organização do mesmo. Luciano (Coordenação) frisou a necessidade de organização da base 18 

para fortalecer o sindicato. O próximo ponto foi a eleição da Coordenação de Base: após uma 19 

breve explanação sobre o papel do(a) Coordenador(ra) de Base, foi eleito Danilo Amorim de 20 

Souza. Na sequência, o presidente deu por encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente ata. 21 
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