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APRESENTAÇÃO
Conforme solicitação da Comissão Central da Estatuinte, e em conformidade com a Resolução nº
75, de 23 de junho de 2015, apresento relatório das atividades desenvolvidas durante Assembleia
Local da Estatuinte, ocorrida no dia 01/07/2015 às 18:30, no Auditório do Campus São Roque.

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Membros docentes:
Breno Bellintani Guardia
Rafael Batista Novaes
Márcio Pereira
Membros técnico-administrativos:
Heber Vicente Bensi
Fabio Stefani da Silva
Membros discentes:
Lucas Bittar Furtado
Patrícia Yuko Kawazoe

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
No IFSP Campus São Roque, os docentes, técnico-administrativos e discentes foram convidados
via e-mail pelos membros da Comissão Local para participarem da Assembléia.
Às 18:30 do dia 01/07 de 2015, o presidente da Comissão Local Breno Bellintani Guardia iniciou os
trabalhos da Assembleia comentando brevemente sobre a Estatuinte, explicando sobre a Etapa 1
da Estatuinte e sobre os documentos da Etapa 2 que serão discutidas no segundo semestre, como
a Organização Didática e Regime Disciplinar Discente. O presidente informou que não houveram
sugestões pertinentes ao Estatuto, mas apenas houve uma sugestão de um discente que colocou
uma dúvida sobre um assunto referente à organização didática. Participaram da assembleia 8
pessoas dos diferentes seguimentos. Foi também colocado pelo Presidente a manifestação de
interesse de três membros da Comissão Local da Estatuinte para participarem como delegados do
Congresso da Estatuinte a ser realizado no mês de Agosto. Os três delegados são: Rafael Batista
Novaes, que representará os docentes no Congresso, Heber Vicente Bensi, que representará os
técnico-administrativos e Lucas Bittar Furtado, que representará os discentes. Não houveram outros
candidatos a delegado para o primeiro Congresso da Estatuinte.
Para as ementas descritas abaixo não houve sugestões de modificação do Estatuto pelas
comunidade interna e externa do IFSP São Roque.
a) Emendas Supressivas: Não houve sugestões.
b) Emendas Substitutivas: Não houve sugestões.
c) Emendas Aditivas: Não houve sugestões
d) Emendas Modificativas: Não houve sugestões

AVALIAÇÃO DA ASSEMBLEIA
A Assembléia foi importante para esclarecer a todos sobre a Etapa 1 da Estatuinte e propor
melhorias para aprimoramento das etapas posteriores da Comissão, que se iniciará no segundo
semestre. A Assembleia esclareceu que não houve sugestões de alteração do Estatuto pelas

comunidades interna e externa do IFSP São Roque. Apesar de todos os membros discentes da
Comissão Local terem sido convidados a comparecer, apenas dois estiveram presentes. Era
esperada a baixa participação na Assembléia em função de haver sido informado previamente que
não haviam sugestões válidas para serem discutidas e votadas, e que a principal atividade seria a
eleição de delegados para o primeiro Congresso.

CONCLUSÃO
O Presidente Breno informou a todos sobre a próxima etapa da estatuinte, que analisará e receberá
sugestões para os documentos de Organização Didática e Regime Disciplinar Discente, e os
trabalhos da Comissão Local de São Roque para a próxima etapa se iniciará no começo de
mês de agosto.

