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ATA Nº 1/2016 -  ASSEMBLEIA DE CÂMPUS DO SINDICATO NACIONAL DOS 1 

SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  / 2 

CÂMPUS VOTUPORANGA - SP 3 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, com início às dezesseis horas, no 4 

auditório do câmpus, sito à Rua Jerônimo Figueira Costa nº 3014, Bairro Pozzobon,  Votuporanga 5 

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

Apresentação da nova Coordenação Funcional do Sinasefe-SP; 2) Eleição da Coordenação 7 

de Base; 4) Ações DI-DIII e retroativos RSC.  A Assembleia foi presidida pela mesa composta 8 

pelo Coordenador Estadual João Campinho – presidente e pelo Coordenador Para Assuntos 9 

Docente, Luciano Paz de Lira, sendo que este – com o consenso da assembleia – destacou o 10 

servidor Augusto Miceno para a redação da ata.   11 

João Campinho abre a assembleia e convida Luciano Lira para apresentação os itens I e II da 12 

pauta, relatando as assembleias em Matão, Araraquara e Catanduva. Luciano destaca que a 13 

proposta de revitalização da Seção São Paulo depende do interesse e da participação dos 14 

servidores. Dando prosseguimento, Luciano sublinha que o ideal é que se construa um sindicato 15 

combativo e não burocratizado, necessariamente construído a partir das bases, tendo em vista 16 

que a entidade não é patronal, o que afasta qualquer possibilidade de compadrios, prática que 17 

deve ser enfrentada pelo movimento sindical. Luciano segue e expõe os conceitos fundamentais 18 

da proposta da nova coordenação: independência da reitoria; combatividade; participação das 19 

bases; desburocratização; gestão democrática. 20 

Luciano conclui sua fala e abre para perguntas e dúvidas. O professor Michael Bomm pergunta 21 

sobre o acrônimo Sinasefe. João Campinho passa a explanar sobre o nome da entidade e 22 

sucintamente explica sobre a estrutura organizativa do Sinasefe e sua relação com as secções. 23 

João aproveita e discorre sobre a perspectiva de renovação sindical na base São Paulo, 24 

impulsionada pela greve de 2015. Comenta, ainda, a importância de se realizar as reuniões da 25 

Coordenação Plena. Informa também que a coordenação contratará profissional de comunicação 26 

para a melhoria do funcionamento da entidade. O professor João (Votuporanga) tira dúvidas sobre 27 

a perspectiva política da chapa eleita e pergunta sobre a existência de uma Pauta Estadual. 28 

Luciano esclareceu que o sindicalismo proposto não é pelego nem patronal, mas combativo e 29 

independente e que existem prioridades, como a organização e revitalização do sindicato. 30 

João(Votuporanga) citou um descontentamento com relação ao jurídico da Sessão São Paulo, e 31 

o João esclareceu que será verificada a demanda, mas que estar no sindicato é mais do que 32 

simplesmente usufruir os serviços prestados. Seguiu-se a escolha do representante de base: por 33 

aclamação, foram escolhidos o docente Michael Bomm e o técnico administrativo Yuri Ribeiro 34 

Moleiro. Na sequência a mesa fez considerações sobre a conjuntura nacional, deixando claro a 35 

posição firmada em assembleia quanto ao caráter golpista e reacionário do atual governo interino, 36 

cuja continuidade significará grandes perdas para os servidores. Tendo em vista o adiantado da 37 
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hora, a mesa decide entregar por escrito, aos representantes recém-aclamados, os 38 

esclarecimentos sobre as ações relativas os processos que estão sendo acompanhados pelo 39 

jurídico da Sessão São Paulo, especialmente aquele conhecidos como DI – DIII. Então, o 40 

presidente deu por encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente ata. 41 
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