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ATA Nº (?) -  ASSEMBLEIA DE CAMPUS DO SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES 1 

FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  / CÂMPUS 2 

JACAREÍ - SP 3 

Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, com início às catorze horas e quinze 4 

minutos, no auditório da câmpus, sito à Rua Antônio Fogaça, s/n, Bairro Elza Maria, Jacareí-SP, 5 

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

da coordenação funcional; 3) Eleição do representante de câmpus.  A Assembleia foi presidida pela 7 

mesa composta pelo Coordenador Estadual João Campinho – presidente da mesa e pelo 8 

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

elaboração da ata.  O presidente inicia a reunião com considerações sobre o formato de uma 10 

reunião sindical e alguns instrumentos de fala, do tipo: questão de ordem, questão de 11 

esclarecimento e direito de resposta; também propôs que um item conjuntura fosse inserido na 12 

pauta, para ser abordado no final, o que foi aceito pelos presentes sem nenhuma objeção. Na 13 

sequência, partiu-se para a apresentação da nova coordenação funcional da Sessão SP do 14 

SINASEFE. A assistente de alunos Waléria, levantou a questão da evolução dos técnicos de nível 15 

C para o Nível D, afirmando que havia demanda quanto a esclarecimentos sobre como estava e 16 

como está a evolução dos técnicos neste quesito. Neste momento, o assistente de aluno Bruno 17 

pede a fala e defende a implantação de eleições para Funções Gratificadas (FG), com a 18 

participação dos alunos, de modo a promover a rotatividade das pessoas que ocupam tais FG. 19 

Nenhum dos presentes manifestou-se contrário à proposta. Na sequência prof. Matheus salientou 20 

que o CONCAM e um espaço em que tais pautas podem ser propostas e lembrou que os 21 

coordenadores de curso são eleitos pelos pares, exceto os primeiros que são indicados pela 22 

direção geral. No ensejo o o professor perguntou ao presidente da mesa como se da a relação 23 

entre a sessão sindical e a nacional, ao que o presidente esclareceu que e como uma espécie de 24 

federação e que há autonomia com grande poder deliberativo para as assembleias. Passando 25 

para o próximo item da pauta, eleição do representante de base, Presidente da mesa prestou 26 

alguns esclarecimentos sobre o papel e as responsabilidades de um representante de base no 27 

campus. Consultada a Assembleia decidiu por voto aberto e manifestaram-se como candidatos o 28 

assistente de aluno Bruno e o professor Wagner. Os candidatos fizeram uso da fala para 29 

apresentar suas propostas. O professor Wagner afirmou que não participava antes por 30 

desconhecimento e que não tem nada contra ninguém e deseja ter bom relacionamento com 31 

todos, sendo o mais justo possível; disse ainda que e favorável as  30 h para os técnicos, concorda 32 

com as eleições para FG e concluiu dizendo que possui um caráter mais legalista e que nunca 33 

tratou mal ninguém. O assistente de aluno Bruno iniciou sua fala afirmando que vê o sindicato 34 

como uma forma de representação onde são apresentadas as reivindicações dos servidores, 35 

defendeu que o ser humano deve viver em colaboração; que pretende combater a terceirização 36 

e defender a necessidade de concursos públicos, bem como a ideia de que as 30 horas de 37 

trabalho não precisam ser todas presenciais, em função do amplo conjunto de recursos como 38 
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dispositivos moveis e internet que permitiriam que muitas das atividades dos técnicos possam ser 39 

desenvolvidas em casa, o que motivaria maior envolvimento e participação. Seguiu-se a eleição, 40 

cujo resultado foi o seguinte: Bruno - 8 votos; Wagner - 1 voto. Seguiu-se o próximo ponto de 41 

pauta: conjuntura. O presidente da mesa fez uso da fala defendendo que o movimento em favor 42 

do impedimento da presidenta Dilma e golpe  porque querem promover um retrocesso e usam de 43 

mecanismos ilegítimos para promovê-lo; por outro lado, e inaceitável a política do governo Dilma, 44 

que propõe medidas que atentam contra o trabalhador; defendeu que entre os golpistas há uma 45 

parcela que tem ódio contra o PT, contra a esquerda e até contra a cor vermelha. O professor 46 

Rogério de Paula lembra sua trajetória e deixa claro que discorda parcialmente do texto proposto 47 

e aprovado em AGE acerca da conjuntura, texto este apresentado no inicio das falas, esclareceu 48 

que não considera seletivas as ações pró-impeachment, se fossem, o STF não julgaria favorável, 49 

que considera tudo constitucional é democrático e concorda que a política do governo e 50 

indefensável. O prof. Wagner destacou que concorda com Prof. Rogerio e que acha que o governo 51 

federal perdeu o eleitor financeiramente, afirmou ainda que seria contra o impedimento, mas o 52 

pais encontrava-se paralisado. O assistente de aluno Bruno, faz uso da palavra e defende que, 53 

se fizermos um paralelo histórico, o afastamento de Collor  também foi um golpe; hoje também se 54 

vê a mesma coisa, as pedaladas fiscais são restos a pagar, teve gente que não recebeu o PIS 55 

por conta das pedaladas; Concorda que isso não e suficiente para o impedimento; disse que as 56 

vezes e necessário repensar porque a esquerda apoiou a tirada de Collor; disse ainda que 57 

também e contra o discurso de ódio e a violência gratuita, não se deve canalizar a culpa só num 58 

indivíduo. Novamente o presidente da mesa toma a palavra reafirmando que considera um golpe 59 

e que as elites responsáveis o pelo movimento pro-impedimento não representam a vontade do 60 

povo, são grupos que defendem o neoliberalismo como a FIESP e o agronegócio; ressaltou que 61 

não há crime de responsabilidade, caso isso seja como provado, ai sim seria legítimo; afirmou 62 

que a Lava-Jato usou de ilegalidade pois o próprio Moro reconheceu e pediu desculpas e um 63 

governo fruto do golpe será legítimo, a longo prazo haverá mobilizações para não aceitar o 64 

governo Temer ilegítimo, nosso sinal deve ser o de que não aceitaremos um governo legítimo. 65 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente 66 

ata. 67 
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