
ATA PA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
1 Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade Estadual 
2 do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos treze dias do mês de abril de dois mil e quinze, 
3 iniciada às 14 horas no auditório IV do módulo de Educação, na Universidade Estadual do 
4 Sudoeste da Bahia - UESB, campus de Vitória da Conquista - BA, em segunda convocação, 
5 presidida por Márcia Santos Lemos (presidenta), Jorge Costa do Nascimento (vice-presidente 
6 do campus de Jequié) e Elson Lemos (diretor financeiro do campus de Itapetinga) onde 
7 estiveram presentes os 48 assinantes da lista de presença, com a seguinte pauta aprovada: 1. 
8 Informes: a direção informa sobre a realização do seminário sobre o Prevbahia, que ocorrerá no 
9 dia 16 de abril, às 19h, no auditório do Luizão, com a profa. Sara Granemann; a direção 

10 apresenta levantamento sobre os processos trabalhistas retidos na Saeb, Uesb e aguardando 
11 vaga; informou também sobre a ocupação da Reitoria no dia 26 de março, bem como acerca da 
12 reunião da Adusb com a Reitoria, que discutiu os direitos trabalhistas, o adoecimento docente, a 
13 concessão do terreno para a construção da sede da ADUSB e a audiência púbHca para discutir 
14 orçamento da UESB. Márcia prestou informações também sobre a assessoria jurídica: o prazo 
15 para os(as) docentes ingressarem com o pedido de isonomia referente ao percentual de 
16 insalubridade (30 de abril é a última data para entregar a documentação na secretária da Adusb); 
17 a ação sobre os processos trabalhistas retidos na Saeb e a ADIN referente ao Prevbahia, com 
18 reunião de Erick com o Ministério Público agendada para o dia 29 de abril. 2. Avaliação do Ato 
19 na Secretaria de Educação do Estado. 2.1. Informes: Silvânio (Diretor financeiro) apresentou 
20 os gastos fmanceiros com o ato; houve uma reunião com os representantes do Governo: o chefe 
21 de gabinete da Sec, Wilton Cunha; o coordenador de Ensino Superior (Codes), Paulo Pontes e 
22 Superintendente da Saeb, Adriano Tambone. O movimento estudantil das quatro universidades 
23 também participou da reunião, além dos técnicos representados pelo Sintest-Uefs. O movimento 
24 docente apresentou e discutiu a pauta de reivindicações, já protocolada. O superintendente de 
25 recursos humanos da SAEB, Adriano Tambone, inforaiou que durante o ano de 2015 não será 
26 possível discutir pontos da pauta que gerem impacto no orçamento. Na perspectiva do governo, 
27 7% da RLI, ampliação do quadro docente e valorização da carreira, não estão em negociação 
28 neste momento. A reivindicação dos(as) estudantes de investimento de 1% da receita líquida de 
29 impostos para a permanência estudantil também foi descartada. No que se refere à recomposição 
30 inflacionária, a proposta do Govemo para chegar a 6,4%, é recompor 3,5% em maiço e 2,9% 
31 em dezembro, sem retroatividade. Sobre os dkeitos trabalhistas, Tambone afirmou que irá 
32 verificar a possibilidade de constiw um calendário para pagamento dos processos em 
33 tramitação. A sinalização do retomo da discussão sobre o PL da desvinculação também foi feita 
34 pelos representantes governamentais. Já o chefe de gabinete da SEC, Wilton Cunha, quando 
35 cobrado sobre a revogação da lei 7176/97, informou que iria verificar a possibilidade de iniciar 
36 a discussão do tema. Por frni, agendou-se uma nova reunião com o govemo para o dia 24 de 
37 abril, às lOh, na SEC. 2.2. A Assembleia avaliou que o ato cumpriu o objetivo proposto e 
38 demonstrou a força e a orgaiúzação do movimento. Encaminhamentos do Fórum das ADs: A 
39 proposta do Fórum foi discutida pela assembleia e ficaram aprovado os seguintes 



40 encaminhamentos: Protocolar ofício sobre o reajuste linear na Secretaria de Relações 
41 Institucionais, acompanhado de um documento construído a partir das informações sobre 
42 superavit primário na Bahia e estudo do Dieese com as perdas históricas: Wagner irá contribuir; 
43 investir na campanha de mídia para combater o discurso do govemo sobre crescimento do 
44 orçamento global: a assembleia aprovou uma mídia mais agressiva e popular/nominando o 
45 partido e seus representantes, além de utihzar o seguinte mote: "Devolva nossos direitos"; usar 
46 o conceito de professor no lugar de docente. A assembleia discutiu e aprovou que a reunião do 
47 Fómm das ADs, que ocorrerá no dia 27 de abril, em Vitória da Conquista, deverá ser ampliada, 
48 com a ADUSB informando e convidando os íiUados a participarem da reunião. Foi aprovado 
49 também pela categoria que a próxima assembleia para a avaliação da negociação com o govemo 
50 e a possível deflagração da greve deverá ocorrer entre 04 a 08 de maio. 3. Paralisação nacional 
51 contra o Projeto de Lei 4330 que regulamenta a terceírização. Foram aprovados pela 
52 assembleia a paralisação no dia 15 de abril, bem como a mobilização no portão, a participação 
53 no ato na Praça Barão do Rio Branco com outras categorias, bem como a formação de uma 
54 comissão para mobilizar e construir documentos expHcando o que significa: levantar dados 
55 sobre as empresas de terceirização/de quem são/ desde quando estão atuando na UESB, para 
56 divulgar. A comissão foi composta por Nivaldo, Carlos Takia e Ana. Nesse momento, foi 
57 votada e aprovada a inversão da pauta, para que se discuta o CONAD e UNIMED. Os outros 
58 pontos foram suspensos. Representantes para o T CONAD extraordinário. O CONAD 
59 ocorrerá entre os dias 02 e 03 de maio em Brasília, para discutir a participação do Andes no II 
60 Congresso Nacional da CSP Conlutas, que ocorrerá entre os dias 04 a 07 de junho em Sumaré, 
61 São Paulo. A assembleia aprovou os seguintes nomes para a participação no 7° CONAD: Sérgio 
62 BaiToso, como delegado (21 votos favoráveis, nenhiun contrário e três abstenções), 1° suplente 
63 Elson Lemos (Observador) - (21 votos favoráveis, nenhum contrário e três abstenções) e 2° 
64 Suplente, Cristiano Lima Ferraz (Observador) - (21 votos favoráveis, nenhum contrário e três 
65 abstenções). A discussão do cademo de textos será feita em próxima assembleia. Avaliação do 
66 convénio com a UNIMED: continuidade ou extinção do contrato. O encaminhamento 
67 aprovado pela assembleia foi o de continuidade do contrato com a UNIMED, com doze votos 
68 favoráveis, três contrários e sete abstenções. A Assembleia também aprovou que a Diretoria 
69 deve fazer uma circular explicitando a função da Adusb como contratante da Unimed. Para 
70 viabilizar o estudo de propostas de outros planos de saúde e manter o diálogo com a operadora 
71 atual, representantes do campus de Vitória da Conquista, na Comissão Unimed, foram 
72 atualizados com a inclusão das professoras Ana Lúcia Castilhano (DFCH) e Alday de Oliveira 
73 (DCN). Já fazem parte dessa comissão: Andréa Gomes (DTRA), Sibelle Passini (DTRA), 
74 Glória Del Caimem (DQE), Jeferson Chagas (DQE), Nemésio Oliveira (DQE - suplente). Nada 
75 mais havendo a tratar, às 21hs, eu, Cleide de Lima Chaves, secretária geral, lavro esta ata que 
76 será assinada por mim e pela presidenta Márcia Santos Lemos. 
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