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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DA ESTATUINTE IFSP-SUZANO
Ao vigésimo dia do mês de julho de 2021, reuniram-se às 15:00h, na sala virtual do Google Meet, o diretor geral do
Câmpus Suzano Eugênio de Felice Zampini, os servidores Ana Paula Bagaiolo Moraes
, Gil do Prado Lima, Efraim
Caetano dos Santos, Mônica Maria Biancolin e o discente Wesley Feliciano para apreciar e deliberar sobre a seguinte
pauta: Item 1: informes sobre as atividades da Comissão Local da Estatuinte. O diretor geral do IFSP- Câmpus Suzano,
iniciou a reunião falando da importância da Estatuinte para o IFSP e apresentando algumas ações que são necessárias para
que a instituição consiga realizar as suas atividades de forma a manter a harmonia na comunidade, com transparência de
ações discutidas e acordadas através das decisões. O professor Zampini manifestou a sua confiança no trabalho a ser
realizada pela comissão. Item 2: Escolha do presidente da Comissão Local do IFSP – Suzano. O diretor geral apresentou
ao grupo a necessidade da escolha do nome para o presidente da Comissão Local. A professora Ana Paula colocou o seu
desejo em colaborar, mas afirmou que preferia que uma outra pessoa assumisse a presidência diante do pouco tempo de
trabalho na instituição. O técnico administrativo Efraim Caetano afirmou que estava muito sobrecarregado com as
atividades realizadas e que preferia não assumir a presidência. A professora Mônica Maria Biancolin concordou em
assumir a presidência da comissão, encontrando aprovação de todos os membros presentes na reunião. Item 3: Convite
para novos integrantes da comissão. A professora Mônica sugeriu que fossem convidados discentes do Ensino Médio
Integrado e do Técnico Concomitante e Subsequente, bem como dos cursos de graduação. O diretor geral Eugênio
Zampini afirmou que havia realizado a divulgação junto aos discentes para a composição da supracitada comissão, com
ampla divulgação, mas que percebe que com a pandemia os alunos estão com sobrecarga de atividades, bem como podem
estar em contextos não adequados para as atividades, o que pode explicar a não participação dos alunos. O Técnico
administrativo Efraim Caetano afirmou a necessidade de outros nomes de técnicos administrativos na Comissão. A
professora Mônica se prontificou a conversar com os coordenadores de curso para que eles reforcem o convite para a
participação na Comissão Central da Estatuinte junto aos discentes. Ela ficou responsável por reforçar o convite de
participação junto aos docentes do Núcleo Comum, e juntamente com o Efraim, reforçar o convite junto aos técnicos
administrativos. Item 4: O professor Eugênio sugeriu que o grupo crie um grupo de e-mail para facilitar a comunicação da
Comissão. A professora Mônica se prontificou a criar um grupo de whatsapp com os integrantes da Comissão e chamar a
professora Cleide Rizzatto e professor Manuel Barral, que participaram das atividades anteriores da Estatuinte, para
narrarem como os trabalhos foram realizados, quais as metodologias foram empregadas e quais dificuldades foram
enfrentadas. Ficou acordado que os todos os presentes na reunião serão representantes titulares: Ana Paula Bagaiolo
Moraes (docente-titular), Gil do Prado Lima (docente-titular), Efraim Caetano dos Santos (técnico administrativo-titular) e
Wesley Feliciano (discente-titular). A reunião encerrou-se às 15h50min. Sem mais a tratar para o momento, eu,

professora Mônica Maria Biancolin, encerro a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos
presentes.
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