Pedido de retratação
À Diretoria Geral da FeNEA
A/C Yuri Teixeira
São Paulo, 24 de maio de 2009.
A Regional São Paulo vem, por meio dessa carta, pedir retratação formal à Diretoria Geral da FeNEA com relação ao desrespeito ao Estatuto da FeNEA e às
suas instâncias deliberativas, além de desrespeito às entidades externas.
Em reunião com o Centro Acadêmico da Escola da Cidade, antes do EREA São Luiz do Paraitinga (realizado dos dias 16 a 21 de abril de 2009), o Diretor
Geral Yuri Teixeira foi chamado para fazer maiores esclarecimentos sobre o pagamento da anuidade, obrigatória a toda Instituição de Ensino, de acordo com o
Estatuto da FeNEA. Após o esclarecimento e durante a discussão sobre o pagamento, o próprio Diretor Geral disse que pessoalmente era contra o pagamento da
anuidade, e que em sua opinião a anuidade não deveria ser paga. O Centro Acadêmico ficou de decidir o pagamento no EREA São Luiz do Paraitinga, não sendo
efetuado até que se esclarecesse toda a situação, de modo a não se tomar qualquer decisão baseando-se em apenas uma visão.
No CoREA São Paulo, realizado dos dias 22 a 24 de maio, a situação foi esclarecida, sendo confirmada por outra pessoa presente na reunião supracitada a
opinião dele sobre o não-pagamento da anuidade, mesmo ressaltando que era sua visão pessoal e não como Diretor da FeNEA.
Independente da ação tomada pelo Centro Acadêmico, a Regional São Paulo gostaria de deixar clara a indignação e decepção em relação à atitude
tomada pelo Diretor Geral. Mesmo que ele estivesse mostrando sua opinião e deixando claro que não era sua opinião como Diretor, entende-se que uma pessoa
com um cargo dentro da FeNEA é referência e serve muitas vezes como modelo, sendo de difícil discernimento por parte dos demais estudantes separar a vida
pessoal da vida como Diretor. Com o agravante de que, dependendo do envolvimento do Centro Acadêmico com a FeNEA, muitas vezes há o desconhecimento da
estrutura organizacional, bem como o desconhecimento da importância dos momentos deliberativos da FeNEA.
Deixa-se claro que o Centro Acadêmico da Escola da Cidade não é o responsável por este pedido de retratação, visto que esse episódio poderia acontecer
com qualquer outra Entidade Estudantil. Não foi julgada a atitude do Centro Acadêmico, mas sim a atitude do Diretor Geral, depois de ouvir a versão de mais
pessoas envolvidas, sendo esta confirmada depois das conversas.
Há espaços de discussão e de deliberação dentro da FeNEA - como os Conselhos e as plenárias finais de Encontro, e os encaminhamentos que saem deles
devem ser repassados e defendidos por qualquer Diretor da FeNEA, mesmo que sua opinião seja contrária. A Diretoria não pode passar por cima nem se esquecer
que toda a decisão tomada dentro da FeNEA é feita de modo coletivo, levando-se em conta opiniões de vários estudantes. É preocupante que o Diretor Geral da
FeNEA não respeite e não saiba passar as deliberações dos mais diversos âmbitos aos estudantes que por ventura lhe pergunte e lhe venha tirar dúvidas.
Além deste ponto apresentado, o referido estudante e Diretor Geral da FeNEA causou embaraço quando convidado diretamente pelo Presidente da
ABEA (Associação Brasileira de Ensino) a participar do ENSEA (Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo). Nessa ocasião o então Diretor Geral
recebeu ligação do Presidente da entidade, que perguntava sobre a possibilidade de sua presença na abertura do evento. Após confirmar a sua presença, dizendo já
estar a caminho do evento, e passadas três horas desde o último contato feito - sem que ele tivesse chegado ao local - a ABEA se viu forçada a abrir o evento com a
presença de outros estudantes presentes na mesa do evento, para que representassem a FeNEA. Esse relato foi feito pelo próprio presidente da entidade, José
Antônio Lanchoti, que também é diretor da Faculdade Moura Lacerda, sede do EREA Ribeirão Preto 2010, e, portanto pessoa importante para a realização deste
projeto da Regional São Paulo. O relato foi reforçado no turno de informes do CoREA São Paulo, pelos estudantes da Faculdade Moura Lacerda presentes no turno e
no evento acima citado.
Esta carta é produto de um turno dentro do segundo maior espaço deliberativo da Regional São Paulo, e para isso foram ouvidas diversas opiniões, de
modo a não se tomar uma decisão de forma unilateral e equivocada. Cada um dos fatos relatados foi considerado grave erro de postura e respeito não só com a
Regional São Paulo, mas com a FeNEA.
Caso não haja a retratação formal da Diretoria Geral nos momentos deliberativos que se seguem e também na plenária final do ENEA Belo Horizonte
2009, a Regional São Paulo sente-se no direito de não reconhecer que a FeNEA possui uma Diretoria Geral.
Atenciosamente,
Regional São Paulo

