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Ata da Assembléria de Câmpus

IFSP Câmpus Campinas.

Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis as quatorze horas e quinze minutos 
deu-se inicio a Assembleia de Câmpus – Câmpus Campinas, com a presença de dezesseis ser-
vidores e dos coordenadores João Campinho e Lenice Massarin do Sinasefe seção São Paulo. 
Iniciou-se a reunião com o João apresentando a nova coordenação funcional do Sinasefe 
seção São Paulo, falou da plataforma de governo dessa gestão e o esforço de retomar a repre-
sentatividade desse sindicato. João falou da importância da presença de um coordenador de 
base em cada câmpus do Instituto Federal, devido à dificuldade do sindicato estar presente 
em todos os momentos nos câmpus, devido à distância dos câmpus que com a expansão se 
tornaram quarenta unidades e também porque não há dispensa de ponto para os membros da 
coordenação funcional, assim os oitos membros que compõe a  coordenação tem que dividir 
suas atividades sindicais com as atividades trabalhistas dentro da suas funções no Instituto 
Federal. Foi esclarecido que no caso dos coordenadores funcionais da área docentes, eles 
conseguem atribuir quatro horas em sua FOR para trabalho sindicais, mas os técnicos admi-
nistrativos não tem essa prerrogativa. Informes: Na assembleia geral que ocorreu em trinta e 
um do mês de maio na sede do sindicato foram tirados eixos de lutas para o sindicato diante a 
tal conjuntura política; 1) Fora temer, golpista, nenhum direito a menos; 2) Contra a reforma 
previdenciária; 3) Contra a escola sem partida, por uma escola sem censura; 4) Revogação 
da portaria 17; 5) Não a PLP 257; 6) Contra os cortes de verba e 7) Por uma escola pública 
de qualidade. Informamos que nessa mesma assembleia geral foi tirado que o Sinasefe seção 
São Paulo participará do Ato organizado pelo Povo sem Medo e Frente Brasil Popular, que 
acontecerá no Masp/SP dia dez de Junho ás dezessete horas com a bandeira Fora Temer e 
que o os Câmpus do Instituto Federal farão uma paralização no dia dezesseis de Junho em 
sintonia com o Dia Nacional de paralização da Educação que acontecerá em Brasília com a 
presença de várias entidades ligada a educação. Conjuntura política: Foi aberta a discussão 
sobre o atual governo, João lembrou que o principal posicionamento do Sinasefe é que esse 
governo é ilegítimo e que ele tem que ser derrubado. Ingrid concorda com a ilegitimidade do 
governo atual e disse que as práticas que estão acontecendo é uma violência simbólica e que 
é urgente um posicionamento das pessoas sendo que o momento é de união. Jeferson disse 
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que a  conjuntura educacional como um todo é muito problemática, pois o governo anterior 
também vinha aplicando medidas neoliberalista, mas de forma mais lenta e que o governo 
Temer quer que esse processo se acelere, colocando para a população principalmente a classe 
trabalhista a ilusão da tercerização como uma solução boa para o mercado de trabalho e que 
tudo que é público é ruim e que a união dos servidores com o sindicato torna as ações mais 
fáceis de serem enfrentadas, pois individualmente a luta será ainda pior. Erika ressaltou que 
o câmpus tem que se organizar e debater mais essas questões, que a conversa não deve ficar 
apenas em corredores e rede sociais, sugeriu que o câmpus Campinas faça algo mais coorde-
nado para viabilizar as ações. João falou que a ação principal é a mobilização para o conjunto 
de ataques desse governo. Ubaldo acredita ser necessário escolher as batalhas que vamos 
entrar. Erika sugeriu que o câmpus Campinas faça assembleia para definir as ações para o 
dia dez e dia dezesseis de Junho. João sugeriu que aprovassem nessa reunião um indicativo. 
Guilherme disse ainda ter dúvidas sobre quais as idéias a serem discutidas na paralização. 
João leu novamente os eixos de reivindicações tiradas em assembleia geral. Aberta votação 
para indicativo de paralização, todos concordaram. Jeferson propôs uma reunião dia oito de 
junho às quatorze horas, todos concordaram. Eleição coordenador de base: João enfatizou 
a importância do coordenador local pois ele é o representante do sindicato no seu local de 
trabalho e uma ponte entre o câmpus e o sindicato e que em breve será feita uma Reunião da 
Plena, que consiste em uma assembleia com a coordenação funcional e todos os novos  coor-
denadores de base eleitos para deliberação das ações conjuntas do Sinasefe seção São Paulo. 
Foi indicado o servidor Jeferson Anibal Gonzalez, técnico administrativo para o cargo, ele 
foi eleito por unanimidade. Após agradecimentos as quinze horas e trinta minutos deu-se 
encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Lenice Massarin Figueiredo, Coordenadora de 
Comunicação, lavrei a presente ata.

Campinas, 02 de Junho de 2016.

A COORDENAÇÃO FUNCIONAL


