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                                            Informe da Assembleia Geral da Seção SP de 26.04 
 
 
Prezado/a servidor/a do IFSP, 
 
Para que vocês fiquem melhor informados das decisões tomadas pelo SINASEFE-SP, enviamos esse 
informe sucinto sobre a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 26/04/2016, com a presença 
de 19 pessoas. 
 
Em relação ao primeiro item da pauta, foram eleitos delegados para a Plenária Nacional do Sinasefe, 
que ocorrerá em São Paulo nos dias 29 e 30/04. 
 
Como representantes da Coordenação Funcional, João Campinho (Coordenador Estadual ) e Paulo 
Sérgio Baptista  foram indicados como delegado e suplente, respectivamente.   
 
Como representantes da Base, foram eleitos: Élcio da Riva Moura (campus Araraquara), como 
delegado e Tatyana Cavalcante (Campus Bragança) como suplente. 
Além dos seguintes observadores: Nivaldo Cesario de Souza (campus São Paulo) e Jean Louis Rabelo 
(campus São Roque) 
 
Como último item de pauta, a Assembleia discutiu a conjuntura e também a participação nos atos do 
1º de maio, domingo próximo. 
 
Foi aprovada pela Assembleia a participação no Ato de 1º de maio que acontecerá no Vale do 
Anhangabaú. Este é um ato unitário por democracia, direitos sociais e contra o golpe.  
O entendimento da Assembleia foi que o momento exige unidade e que, portanto, deveríamos nos 
somar a esse ato organizado pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. 
 
Diante disso, convidamos todos os servidores e sindicalizados para o ato do 1º de maio no Vale do 
Anhangabaú.  
Nosso ponto de encontro será às 10h, na lateral do Teatro Municipal. Estaremos lá com a faixa do 
Sinasefe-SP! 
 
Participe! 
 
 
Confira a convocatória da 
Plenária: http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1581:2016-
04-12-23-21-53&catid=1:latest-news&Itemid=75 
 
Em breve, confira o texto integral da Ata desta AGE no portal www.sinasefesp.org.br 
 
                                                                   A Coordenação Funcional 
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