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Ata da Assembléria de Câmpus

IFSP Câmpus Jacareí.

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis as dezesseis horas e trinta minutos 
deu-se inicio a Assembleia de Câmpus – Câmpus Jacareí, com a presença de oito servidores 
e os coordenadores João Campinho, Lenice Massarin, Luciano de Lira do Sinasefe seção São 
Paulo e o coordenador de base Bruno Carvalho. Iniciou-se a reunião com o Bruno apresen-
tando sua renuncia ao posto de coordenador de base do câmpus Jacareí, pois irá se candida-
tar a Diretor de Câmpus, do câmpus em questão, e acredita ser mais transparente não estar 
vínculo a um posto no sindicato e que precisa de mais tempo para estudar o IF e preparar sua 
plataforma de campanha. Informes gerais: João apontou que o momento político que estamos 
vivendo é delicado, pois os projetos de lei que estão para ser aprovados na câmara dos depu-
tados é de extrema gravidade e que na assembleia que acontecerá em SP dia dezoito de agosto 
de dois mil e dezesseis, tirará um calendário de mobilização, informou também o lançamento 
do novo site do Sinasefe-SP em um novo formato que permita maior interação e agilidade 
nas informações para os filiados. Luciano explicou que o atual governo trabalha com duas 
linhas: 1) o Estado excludente, onde o governo prioriza o pagamento da dívida pública di-
minuindo os investimentos, principalmente nas áreas assistenciais e 2) Implantação de uma 
política conservadora, tendo como exemplo a Projeto Escola sem Partido. João diz que a 
PL 257 foi aprovada com mudanças, devido algumas pressões que ocorreram e foi retirado 
artigos que atingiriam diretamente o funcionalismo público. Pauta 1: Apresentação da PEC 
241/2016. Foi apresentado um slide elaborado pelo Fórum Catarinense em Defesa do Serviço 
Público, elaborado por Luciano Veras em 29/06/16, após apresentação abriu a discussão. Lu-
ciano falou do déficit que já existe e com isso vai aumentar ainda mais, Lenice salientou que 
o efeito virá em cadeia, caindo também os repasses para munícipios e estados. João diz que 
existem grupos que defende uma auditório da dívida, mas o governo vem criando barreiras 
para que isso aconteça. Ricardo Agostinho avisou que na reunião do CONIF foi apresentado 
um corte de até 50% pelo MEC para a Gestão Orçamentária 2017 dos IF´S. Foi assistido um 
vídeo de Roberto Leher – Doutor da UFRJ e continuou as discussões. Marcia acredita que 
as pessoas não entendem a gravidade da situação e que estão apáticas. Luciano lembra que o 
sucateamento pode gerar perde de direitos. Ricardo Agostinho disse que o governo mentiu e 
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que mesmo dizendo que não haverá cortes na educação, cortou pelo menos 12.5% para 2017. 
Luciano lembrou que o sindicato irá assumir apoio as mobilizações dos câmpus. Bruno avi-
sou que a formação de um grêmio no câmpus Jacareí está em andamento e que a mobilização 
dos discentes também é importante. Ricardo Agostinho, diretor do câmpus fará uma reunião 
com os discentes e docentes e comunidade em geral para apresentar a situação financeira im-
posta pelo governo. A reunião será na próxima segunda no período vespertino. Pauta 2: De-
manda do câmpus: Bruno sugeriu horários alternados de reuniões do sindicato, pois há uma 
reclamação que o horário não atende a todos. Luciano e João ressaltaram que não devemos 
a ceder a pressão de pessoas contrária ao sindicato e que um horário unanime é impossível 
e que se deve trabalhar para que os servidores tenham uma maior participação e conscienti-
zação política. Bruno lembrou que os servidores querem que o sindicato continue defender a 
bandeira da construção de uma data base, incorporação das gratificações e retornar as faltas 
abonadas. Marcia disse que o momento é de lutar para o mais grosso. Agostinho lembrou que 
institucionalizaram a licença para capacitação no lugar da licença premio que hoje é a critério 
da direção. João sinalizou a necessidade de uma reunião do sindicato com a Cista e o CCPD 
para tirar pauta em conjunto. Agostinho também sugeriu que seja criada uma comissão para 
acompanhar as remoções para ter mais transparência no processo. João sugeriu protocolar 
um texto junto a comissão eleitoral local, para discutir as propostas dos atuais diretores. Le-
nice pediu ajuda ao sindicato para fiscalizar junto ao campus SJC o processo eleitoral para 
diretor já que a Reitoria está protelando o código eleitoral do câmpus SJC, devido divergên-
cias com a própria reitoria numa reunião feita com o Marins antes do recesso no câmpus. 
Deliberações: Criação de uma carta aberta expondo a atual situação financeira do Cãmpus 
Jacareí, Elaboração de uma Carta de Princípio para os candidatos a Diretor Geral do Câmpus 
para que as propostas possam ser debatidas. Após agradecimentos as dezenove horas deu-se 
encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Lenice Massarin Figueiredo, Coordenadora de 
Comunicação, lavrei a presente ata.

Jacareí, 16 de agosto de 2016.
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