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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 MATÃO - SP 3 

Aos dezessete dias do mês de maio,  de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas e doze 4 

minutos, no bloco 1, sala 2, do Câmpus de Matão, sito à Rua, Stefano D’Avasse, 625, Bairro Nova 5 

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

Apresentação da coordenação funcional; 3) Eleição do representante de câmpus; 4. 7 

Conjuntura. A Assembleia foi presidida pela mesa composta pelo Coordenador Estadual João 8 

Campinho – presidente da mesa e pelo Coordenador Para Assuntos Docente, Luciano Paz de 9 

Lira  – secretário para anotações e elaboração da ata.  Abrindo a Assembleia, João apresenta a 10 

proposta de pauta que foi aceita por todos sem acréscimos. Inicia, então, uma apresentação do 11 

SINASEFE-SP e como ele se articula com o SINASEFE Nacional; também ressalta a 12 

característica especial de nosso sindicato de representar tanto técnicos quanto docentes. Na 13 

sequência o João apresenta o que faz um Coordenador de Base e a importância de que exista 14 

este representante sindical no câmpus. Indagados sobre voluntários a representante, ninguém se 15 

manifestou. Passou-se para o próximo ponto de pauta: Conjuntura. João iniciou solicitando que 16 

quem discorda não se retire, permaneça na discussão e apresente seu ponto de vista. Seguiu 17 

apresentando a posição aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e expressa em documento 18 

divulgado no site do sindicato. Detalhou os aspectos conservadores, neoliberais e golpistas do 19 

atual governo federal. A Profa. Liliana esclareceu que é nova no câmpus, como muitos colegas 20 

presentes e que ainda não pode sentir com clareza as demandas sindicais da unidade A Profa. 21 

Marina questionou sobre o posicionamento acerca da última resolução, publicada em DO, sobre 22 

a atribuição docente. João ressaltou que faz necessário uma interpretação adequada da portaria. 23 

Profa. Marcia pontuou que viveu situações muito pesada dentro do IF no passado, que pensou 24 

em desistir, que quem estava aqui mais antigo sabe e que hoje, comparado com passado, estão 25 

no céu; segundo ela, Matão hoje é muito bom para trabalhar. O servidor Yuri perguntou sobre o 26 

aumento divulgado como desdobramento da greve, o que o SINASEFE tem a dizer. João 27 

esclareceu que o aumento é incerto em função da conjuntura atual. Destacou que, antes de 28 

pensarmos em uma paralização, temos de fortalecer o sindicato. Liliana tomou a fala e manifestou 29 

seu incomodo com a fórmula e a exigência da relação de 20 alunos por professor que 30 

desconsidera, por exemplo, que alguns campos e seus respectivo cursos estão no início. Marcia 31 

lembrou que, no passado, até o concurso para Matão era especial, pois exigia a titulação mínima 32 

de doutor, com base na alegação de que seria um centro de pesquisa, mas o certo é que seja 33 

como todos os outros, como é hoje. Marcos pontuou sobre a rapidez da expansão e que não 34 

foram pensados mecanismos adequados e suficientes para divulgação, pois existem entraves 35 

administrativos e jurídicos, finda perguntando se há impedimento legal para o servidor vir trabalhar 36 

de bermuda. João afirma que, no seu entendimento, não há impedimento nenhum. Márcia destaca 37 

que no passado, um ou outro criava polêmica. Sandro Rogério de Souza, docente, foi aclamado 38 
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como Coordenador de Base. Na sequência, a mesa pontuou acerca do posicionamento tirado em 39 

Assembleia Geral Extraordinária da Sessão São Paulo quanto a natureza golpista e reacionária 40 

do atual governo federal interino. Ressaltou-se ainda as diversas propostas que, uma vez 41 

implantadas, significarão um grande retrocesso nas condições de trabalho e na carreira dos 42 

servidores, como por exemplo o PL257, em tramitação no Congresso Federal. Após algumas 43 

intervenções de concordância e nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a 44 

Assembleia e foi lavrada a presente ata. 45 
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