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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 ARARAQUARA - SP 3 

 4 

Aos dezessete dias do mês de maio,  de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas e doze 5 

minutos, no bloco 1, sala 2, do Câmpus de Araraquara, sito à Rua Doutor Aldo Benedito Pierri, 6 

250 - Jardim dos Manacas, Araraquara - SP, 14801-600, realizou-se a Assembleia de Câmpus 7 

para tratar a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Apresentação da coordenação funcional; 3) 8 

Eleição do representante de câmpus; 4. Conjuntura. A Assembleia foi presidida pela mesa 9 

composta pelo Coordenador Estadual João Campinho – presidente da mesa e pelo Coordenador 10 

Para Assuntos Docente, Luciano Paz de Lira  – secretário para anotações e elaboração da ata.  11 

O presidente declarou aberta a reunião e seguiu-se uma apresentação dos dois coordenadores 12 

pelo antigo representante de base. Tomando a fala, João apresenta a proposta de pauta que foi 13 

aceita e convida alguém para participar da mesa inscrevendo e controlando o tempo das falas; o 14 

Élcio se voluntariou e foi aceito pelos presentes. Seguiu-se uma apresentação do SINASEFE e 15 

Sua atual Coordenação Funcional. No ínterim, João enfatiza a liberdade sindical e o caráter do 16 

nosso sindicato que integra a luta pelos servidores técnicos e docentes, bem como a chegada de 17 

muitos servidores ao IFSP, de servidores que não estão acostumado a participar de sindicatos e 18 

mobilizações similares. Também enfatizou a necessidade do sindicato chegar até os câmpus do 19 

interior e fomentar a mobilização das bases, preservando sua autonomia regional. Passou-se para 20 

a eleição do Coordenador de Base, precedida de uma breve explicação sobre o papel do mesmo 21 

no câmpus. Élcio fez um aparte, ressaltando a necessidade de estarmos atentos aos 22 

acontecimentos e amadurecermos politicamente para evitar que a situação piore. Candidataram-23 

se o docente Ricardo Rubin e o Técnico Élcio da Riva Moura. Ninguém manifestou-se contrário e 24 

os dois foram aclamados como Coordenadores de Base. O tópico seguinte iniciou-se com uma 25 

explanação do João acerca de posição do SINASEFE quanto à ilegitimidade do governo Temer 26 

e o caráter golpista do mesmo, que é apoiado e mantido por um setor reacionário e por um 27 

capitalismo predatório que visa a redução do Estado e consequente penalização dos mais pobres; 28 

ressaltou ainda o protagonismo no golpe de Eduardo Cunha. Por outro lado, também foi 29 

destacado o conjunto de medidas conservadoras do Governo Dilma, expresso, principalmente no 30 

PL257/2016. Também foi dado o exemplo do ministro da saúde, que defendeu publicamente a 31 

minimização do atendimento e das medidas sociais, do mesmo modo que o loteamento do MEC 32 

para o PSDB, expressa o caráter neoliberal e conservador da política proposta pelo governo 33 

golpista. Élcio fez um aparte, citando exemplo de situação em que sofreu assedio, comentou 34 

também de experiências de atividades políticas na educação, segundo ele, pessoas se vendem 35 

na educação e não entram em greve para não perder cargos. Marta fez um aparte dizendo que 36 

concorda em grande parte com o que disse o João e ressalta que hoje, quem está defendendo a 37 

educação pública, são os secundaristas; afirmou que espera que o sindicato vá para o embate 38 
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em defesa da educação pública; perguntou como o sindicato tem atuado nesse sentido? João 39 

respondeu que tem acordo com o que ela disse e que, por mais que não esteja claro no panfleto 40 

distribuído, nós da coordenação temos um compromisso firme com o caráter combativo do 41 

SINASEFE. É importante nos fortalecermos para defender uma educação emancipatório e não 42 

apenas preparadora de mão-de-obra barata para o mercado. Marta ressalta que a luta dos alunos 43 

teria mais força se os servidores estivessem junto. O Fábio fez questionamentos sobre a causa 44 

DI-DIII e sobre a comunicação precária do sindicato. Houve acordo quanto a precariedade e o 45 

João salientou que foi contratado um assessor de comunicação e que, no câmpus, é importante 46 

que exista um mural para o SINASEFE e que o Coordenador de Base pode adquirir e mandar a 47 

nota fiscal para ser ressarcido. Também salientou a precariedade da organização sindicam no 48 

momento e que é necessário nos fortalecermos, que inclusive devemos nos articular com os 49 

estudantes e promover grandes debates sobre a educação pública e sobre a conjuntura nacional 50 

que apresenta excrescências como o Projeto “Escola sem Partido”, que visa a despolitização e o 51 

conservadorismo na educação. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a 52 

Assembleia e foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente da mesa, por mim e por 53 

todos os presentes. 54 
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