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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 

CAMPOS DO JORDÃO - SP 3 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro,  de dois mil e dezesseis, com início às dez horas e 4 

doze minutos, na sala 9, do Câmpus, sito à Rua Monsenhor José Vita, 280 - Fracalanza, Campos 5 

do Jordão - SP, 12460-000, realizou-se a Assembleia de Câmpus para tratar a seguinte pauta: 1) 6 

Informes; 2) Eleição da Coordenação de Base; 3) Mobilização – Conjuntura (Reforma do 7 

Ensino Médio e PEC 241). A Assembleia foi presidida pelo Coordenador Para Assuntos Docente, 8 

Luciano Paz de Lira.  Abrindo a Assembleia foi apresenta a proposta de pauta que foi aceita por 9 

todos sem acréscimos. Inicia-se, então, uma apresentação do SINASEFE-SP e como ele se 10 

articula com o SINASEFE Nacional; também ressalta a característica especial de nosso sindicato 11 

de representar tanto técnicos quanto docentes. Na sequência foi feita uma explanação sobre o 12 

que faz um Coordenador de Base e a importância de que exista este representante sindical no 13 

câmpus. Indagados sobre voluntários a representante, manifestaram-se 5 pessoas. Após 14 

algumas considerações e acordo entre os presentes definiu-se o seguinte quanto à Coordenação 15 

de Base no câmpus: representante do seguimento docente – Jean Douglas Zeferino Rodrigues; 16 

representante do seguimento administrativo – Poliana Ferreira dos Santos; suplentes: Ana 17 

Claudia Luciano da Silva; Estela Pereira Batista e Fabiane Guimarães Vieira Marcondes.    18 

Passou-se para o próximo ponto de pauta: Conjuntura - Apresentou-se a posição aprovada em 19 

Assembleia Geral Extraordinária e expressa em documento divulgado no site do sindicato, 20 

detalhou-se os aspectos conservadores, neoliberais e golpistas do atual governo federal. Dois 21 

servidores presentes posicionaram-se contrários à expressão “Fora Temer”, alegando que 22 

durante os governos anteriores não adotou-se tal postura, ao que o presidente respondeu que os 23 

ataques que estão sendo desferidos contra os servidores são atuais e estão diretamente 24 

relacionados ao projeto conservador do atual governo federal. Após algumas considerações sobre 25 

a situação do câmpus e as características específicas de Campos do Jordão, deliberou-se que 26 

seria mantido o estado de greve e que serão realizados dias de paralização com datas e detalhes 27 

a serem definidos em reunião posterior. O presidente da Assembleia, então, agradeceu a 28 

presença de todos deu por encerrada a mesma, quando foi lavrada a presente ata. 29 
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