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ATA DE REUNIÃO
Assunto: ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL ESTATUINTE IFSP-SUZANO
Ao quinto dia do mês de outubro de 2021, reuniram-se às 16:00h, na sala virtual do Google Meet, os servidores Ana
Paula Bagaiolo Moraes, Efraim Caetano dos Santos, Gil do Prado Lima, Le cia Pupin Soldi, Mônica Maria Biancolin e os
discentes Ana Carolina Dora o o Silva, Isadora Ribeiro Vital, José de Ribamar da Silva Passos, Victor Gabriel Siqueira
Silva Alves, Vitória Oliveira Leite e Wesley Feliciano para apreciar e deliberar sobre a seguinte pauta: Item 1: Informes.
A professora Mônica apresentou o e-mail enviado ao Presidente da Comissão Central Estatuinte, sobre as dúvidas
apresentadas pela Comissão Local: “Em reunião da Comissão Local da Estatuinte Suzano, foi realizada a leitura da
Resolução 75/2024. A comissão apresentou as seguintes dúvidas: 1- Dúvida sobre o ar go 29, que apresenta a seguinte
redação: "Art. 29 - Ar gos já aprovados não mais serão subme dos à discussão e votação". Gostaríamos de saber se
será possível fazer alguma contribuição em relação aos ar gos do Estatuto, já votados anteriormente. 2- Dúvida em
relação ao ar go 31, que apresenta a seguinte redação: "Art. 31 - Poderá ser cons tuída uma assessoria especial que
dará suporte técnico-jurídico durante o processo da estatuinte, composto por representantes da Procuradoria Geral da
União e órgãos técnicos assessores (Coordenadoria Jurídica, Assessoria Jurídica)". Gostaríamos de saber se as
Comissões Locais poderão contar com a assessoria especial indicada no Ar go 31. Caso seja possível essa assessoria,
gostaríamos de saber se ela já está ins tuída e qual o seu contato”. A professora Mônica, também, leu a resposta do
professor Vitor, presidente da Comissão Central Estatuinte: “ Cara Mônica e demais, boa noite. 1 - Com relação ao artigo
29, sempre houve o entendimento de que não, não pode haver alteração, digamos "voltar atrás" sob quaisquer
argumentos que não sejam aqueles exarados no ar go seguinte, ar go 30, a saber, conﬂitos (com outros ar gos e
documentos) e limites legais (caso por acaso seja votada uma emenda posteriormente constatada manifestamente
ilegal). Teremos oportunidade de discu r bastante sobre as regras do Congresso antes dele. Peço que leiam com
atenção o ar go 30. 2 - Quanto ao ar go 31, tal recurso nunca foi u lizado. Faz-se importante esclarecer o
termo "Poderá". É uma Asssessoria da qual a Estatuinte pode lançar mão, como no momento citado no ar go 30. Não
o fez até hoje pois não chegamos a esse momento. Mas, deve-se ter em mente que tal Assessoria além de ser
de inicia va da Estatuinte quando julgar necessário para seus trabalhos, é consul va ejamais deliberativa. No passado
recente ﬁzemos uma consulta à procuradoria sobre possibilidade de professores temporários entrarem nas
comissões, mas isto não cons tuiu propriamente a Assessoria Especial mencionada no ar go 31. Não creio que esta
Assessoria Especial possa atender às Comissões Locais devido ao número de comissões e dificuldade de viabilizar tempo
dos integrantes envolvidos, que já são diariamente solicitados para diversas questões ins tucionais. O caminho seria
que as Comissões Locais levassem suas demandas para a Comissão Central que poderia entender ser necessário e
cons tuir tal assessoria, mas mesmo assim acho di cil, não vejo problemas que jus ﬁcassem mais do que uma consulta
à procuradoria. A Assessoria vejo jus ﬁcar-se sim para momentos como o ﬁnal do Congresso de cada Etapa da
Estatuinte, com referido no ar go 30. Espero ter respondido a seus ques onamentos, pedimos que por favor esclareça
junto a sua comissão. Qualquer dúvida adicional estamos à disposição”. Na sequência, a professora Mônica apresentou
os informes e encaminhamentos da Comissão Central Estatuinte: Divulgar os vídeos enviados pela CCE; Divulgar a live
da CCE que ocorrerá no dia 07 de outubro às 19h: o grupo acordou que a divulgação seria realizada através dos
seguintes canais e responsáveis: Mídias do Câmpus: Jornalistas Mara e Ana; Grupo de alunos e coordenadores de
curso: professor Wagner; Encaminhar e-mail para os servidores do Câmpus: Mônica; Alunos dos técnicos: Ana e Victor;
Alunos dos Técnicos Integrados: Vitória, Isadora; Alunos da Graduação: Wesley; Docentes: Mônica, Gil, Ana Paula;
Grupos de whatsapp dos servidores: Efraim e Le cia. Item 2: Eleição para as funções da Comissão Estatuinte Local do
IFSP Câmpus Suzano. Na sequência, a professora Mônica conduziu a escolha para as funções da Comissão Central, a
qual foi decidida pelo grupo, para ter a seguinte composição: Presidência: Mônica Maria Biancolin (docente), Vicepresidência: Victor Gabriel Siqueira Silva Alves (discente),Relatores: Gil do Prado Lima (docente) e Efraim Caetano dos
Santos (técnico administra vo), Secretários: Ana Carolina Dora o o Silva (discente) e Le cia Pupin Soldi (técnico
administra vo), Suplentes Discentes: José de Ribamar da Silva Passos, Wesley Feliciano, Le cia Pires Ribeiro e Vitória
Oliveira Leite; Suplente Docente: Lúcio César de Ma os Serrano. A docente Ana Paula Bagaiolo Moraes dará apoio
técnico jurídico para as questões educacionais. Item 3: Calendário de a vidades proposto pela Comissão Central
Estatuinte. A professora Mônica apresentou o novo calendário de a vidades proposto pela Comissão Central: 01/10:
Vídeos Instru vos da CCE; 07/10: Live da CCE – Seminário “introdução à Estatuinte”; 14/10 ou 21/10 (a deﬁnir) – Live
da CCE com convidados; 28/09 à 04/11: Divulgação de material e eventos das CLEs e da CCE; 10/11: Reunião das CLEs
com a CCE: prazo para a recomposição dos delegados e deﬁnição de novo calendário. Item 4: Proposta de calendário de
a vidades da Comissão Local: a professora Mônica apresentou a proposta de a vidades para a Comissão Local: 01/10/2021: Vídeos da CCE, responsável: CCE e todos os membros da CLE responsáveis pela divulgação; 07/10/2021:

Live da CCE, responsável: CCE e todos os membros da CLE responsáveis pela divulgação; 11/10/2021: Vídeos e Cartazes
da Comissão Local, responsável: todos os membros da CLE; 14/10/2021 à 21/10/2021: Live da CCE com convidados,
responsável: CCE e divulgação: todos os membros da CLE; 28/10/2021 à 04/11/2021: Divulgação de Material e eventos
das CLEs e CCE. Proposta: palestra com Eliezer Pacheco (26/10) – terça-feira (agenda), responsável: Presidente
organiza, Secretário: faz a ata e todos divulgam; 04/11/2021: Seminário da CLE – seguida de Assembleia para a escolha
dos delegados, responsável: presidente organiza. secretário: faz a ata, relator: faz a relatoria e todos divulgam;
10/11/2021: reunião das CLEs com a CCE: prazo para a recomposição dos delegados e deﬁnição do novo calendário,
responsável: CCE e CLE. A proposta de calendário das a vidades foi aprovada por todos os membros presentes na
reunião. A reunião encerrou-se às 17h30min. 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.

Suzano, Ata da Reunião da Comissão Local Estatuinte,
05 de outubro de 2021.
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