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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 BARRETOS - SP 3 

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

minutos, no auditório, do Câmpus, sito à Avenida C – 1, no Bairro Cristiano de Carvalho,  realizou-5 

se a Assembleia de Câmpus para tratar a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Apresentação da 6 

coordenação funcional; 3) Eleição da Coordenação de Base; 4. Conjuntura e mobilização. 7 

A Assembleia foi presidida pelo Coordenador Para Assuntos Docentes Luciano Paz de Lira, que 8 

declarou aberta a reunião e seguiu-se uma apresentação da atual Coordenação Funcional. No 9 

ínterim, foi enfatizada a liberdade sindical e o caráter do nosso sindicato que integra a luta pelos 10 

servidores técnicos e docentes, bem como a chegada de muitos servidores ao IFSP. Passou-se 11 

para a eleição da Coordenação de Base, precedida de uma breve explicação sobre o papel da 12 

mesma no câmpus: foram eleitos Sandra Maru de Castro Schettini – administrativa e Marony 13 

Dutra – docente.  Não foram eleitos suplentes. Na sequência, iniciou-se com uma explanação 14 

acerca de posição do SINASEFE quanto à ilegitimidade do governo Temer e o caráter golpista do 15 

mesmo, que é apoiado e mantido por um setor reacionário e por um capitalismo predatório que 16 

visa a redução do Estado e consequente penalização dos mais pobres; um professor presente 17 

manifestou-se contrário à divisa “Fora Temer, alegando que a mesma promoverá a desunião dos 18 

servidores, quando o momento é de união. Por outro lado, também foi destacado o conjunto de 19 

medidas conservadoras do Governo Dilma, expresso, principalmente no PL257/2016. O 20 

presidente, corroborado por alguns participantes que pediram a fala, salientou a importância de 21 

nos fortalecermos para defender uma educação emancipatório e não apenas preparadora de 22 

mão-de-obra barata para o mercado, por isso o combate radical contra projetos do tipo “Escola 23 

Sem Partido e PEC 241. Também salientou a que é necessário nos fortalecermos, que inclusive 24 

devemos nos articular com os estudantes e promover grandes debates sobre a educação pública 25 

e sobre a conjuntura nacional. Então, foi aprovada a paralização nos dias 12, 13 e 14 de setembro, 26 

com a participação de servidores do câmpus na Caravana à Brasília, com 80 votos sim, 6 não e 27 

1 abstenção; também foi aprovado o indicativo de greve com 57 sim, 5 não e 18 abstenções. 28 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente 29 

ata. 30 
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