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No dia 28 de setembro de 2021, às dezesseis horas, reuniram-se remotamente os membros da Comissão
Estatuinte Local do campus Suzano. Es veram presentes os seguintes servidores: Ana Paula Bagaiolo Moraes, Gil
do Prado Lima, Le cia Pupin Soldi e Monica Maria Biancolin e os discentes: Ana Carolina Dora o o Silva, Isadora
Ribeiro Vital, José de Ribamar Silva Passos, Victor Gabriel Siqueira Silva Alves, Vitória Oliveira Leite e Wesley
Feliciano. Resumidamente, a presidente da Comissão, Mônica Maria Biancolin, iniciou a reunião fazendo a
leitura da pauta da reunião, que cons tuiu em trazer os informes; realização da leitura da Portaria nº 75
conjuntamente para sanar dúvidas e promover o debate; informações sobre a finalização dos vídeos produzidos
pelos discentes membros da Comissão; convites direcionados a TAEs e docentes e devolu va sobre os convites,
bem como a possibilidade de votação das funções dos membros; verificação da situação da par cipação dos
professores subs tutos e encaminhamentos e definição do Calendário das a vidades estabelecidas pela
Comissão Central. A TAE Le cia Pupin Soldi foi recepcionada pelo grupo, que se apresentou brevemente. A tulo
de informes iniciais, foi transmi da a informação de que, em virtude de problemas técnicos, a Live que seria
transmi da pela Comissão Central fora cancelada por questões técnicas e diante da inoperabilidade do site da
Estatuinte (sí o estatuinte.ifsp.edu.br), razão pela qual, oportunamente, novo calendário e novas datas de Lives
serão estabelecidas. Em seguida, foram passados os nomes dos delegados da Comissão Estatuinte Local de
Suzano de acordo com os arquivos da Comissão Central, com os nomes que seguem: Jaqueline Shirley Santos,
representante discente, como tular e sem nenhum suplente da categoria; Manuel Figueira Barral,
representante docente tular; Cleide Matheus Rozzardo, representante docente suplente e sem quaisquer
indicações de representantes técnicos administra vos tular ou suplente na condição de delegado. Consultados
sobre o interesse de permanecer nessa função, a discente Jaqueline Shirley Santos formalizou um e-mail para a
Comissão Local pedindo seu desligamento dessa função. Os demais, o professor Manuel Figueira Barral, que hoje
é professor no campus do IFSP de Cubatão e a professora Cleide Matheus Rizza o, também manifestaram que
não têm a intenção de permanecer na função. Foi pleiteada a formalização dessas questões para o e-mail da
Comissão Local. Tendo isso em vista, todo o corpo de delegados da Comissão Local deverá ser reestabelecido,
assim como a composição final dos cargos exercidos pelos membros da Comissão Estatuinte Local do Campus
Suzano, algo que deverá ser feito por meio de votação por Assembleia em momento posterior. A professora
Mônica Maria Biancolin fez uma proposta para que as votações fossem feitas nessa mesma reunião, momento
em que a professora Ana Paula Bagaiolo Moraes interveio com as seguintes observações: tendo em vista a falta
de resposta da Comissão Central sobre a possibilidade de par cipação dos professores subs tutos na Estatuinte
e, ainda, o fato de que nem todos os membros se encontravam presentes, que o seguinte encaminhamento
fosse tomado: aguardar até a quinta-feira, dia 30/09/2021 por uma resposta oficial sobre a par cipação dos
subs tutos e que fosse feita uma convocação por e-mail para dar amplo conhecimento  melhores condições de
candidatura a cargos específicos a cada um dos membros da Comissão Local, o que viabilizaria e tornaria mais
democrática a participação dos demais. Esse encaminhamento foi acolhido. Procedeu-se, então, com a Leitura da
Portaria n. 75, momento em que dúvidas foram levantadas sobre os ar gos 29 e 31, o que deverá ser posto
diante da Procuradoria da Comissão Estatuinte Central. Foi explicado que a cada seis meses haverá a
recons tuição das Comissões Locais por meio de Portaria. Hodiernamente a Portaria Vigente de 27 de julho de
2021 dispõe sobre os membros da comissão local do campus Suzano: Monica Maria Biancolin; docente; tular;
presidente. Gil do Prado Lima; docente; tular; membro. Carolina Luca Cavichioli; discente; tular; membro.
Luma Caroline Santos da Silva; discente; tular; membro. Efraim Caetano dos Santos; técnico-administra vo;

tular; membro. Ana Paula Bagaiolo Moraes; docente; suplente; membro. Lucio Cesar de Ma os Serrano;
docente; suplente; membro. Wesley Feliciano; discente; suplente; membro.  Destacou-se a importância de
subs tuição dos membros Luma e Carolina, que não poderão permanecer na função e deverão ser subs tuídas
na próxima reunião. Os nomes serão informados à Comissão Central, mas a formalização das alterações será feita
por meio de Portaria tempes vamente. Acerca dos vídeos, o vídeo faltante foi encaminhado pelo grupo do
WhatsApp da Comissão Estatuinte. Acerca dos possíveis nomes de professores suplentes, foram indicados os
nomes dos docentes Alana, José Carlos, Cín a e Edvaldo, que deverão ser convidados ao longo dessa semana
para encerrar a composição da Comissão Estatuinte Local. Finalmente, foi aventada a possibilidade de que a
Comissão estabeleça um calendário com informações sobre a Estatuinte, promovendo palestras e inquietações
para a comunidade do IFSP Suzano. Houve a sugestão do nome do Professor Eliézer Pacheco por parte da
Professora Monica, que foi apoiada e colocou-se à disposição para fazer a ele o convite. Os encaminhamentos
para a próxima reunião ficaram assim ajustados: encaminhar e-mail de convocação para os membros da
Estatu nte Local para a eleição das funções; ques onar os ar gos 29 e 31 da Resolução n. 75 para a Comissão
Central; solicitar o contato dos procuradores e resposta dos delegados atuais da Comissão do campus Suzano;
fazer o convite aos docentes para a composição da Comissão Local Estatuinte; fazer a divulgação dos vídeos e
fazer o convite para palestra a ser promovida pelo Professor Eliézer Pacheco na semana de 25 a 29 de outubro,
com o seguinte tema: “A importância da Estatu nte como forma de manter da iden dade democrá ca dos IFs”.
Não havendo mais nada a apresentar, foi encerrada a reunião às 17h30.
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