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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

1 Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, realizou-se a 
2 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ADUSB - Seção Sindical do Andes 
3 - SN com primeira convocatória às 14h e segunda convocatória às 14h30min, no 
4 auditório do Módulo de Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
5 campus de Itapetinga. A assembleia contou com a participação de vinte docentes e foi 
6 presidida pela presidente da ADUSB, Profa. Márcia Lemos, com a seguinte pauta 
7 aprovada: 1. Informes; 2. Conjuntura nacional: avaliação sobre "Governo Temer" e 
8 "Eleições Gerais já"; 3) Campanha de reivindicações 2016 e unidade com a Fetrab (A 
9 mesa propôs a retirada deste ponto para aguardar o encaminhamento da Fetrab sobre o 

10 tema - a categoria aprovou por unanimidade e o antigo ponto quatro passou a ser o três, 
11 seguindo a ordem da pauta); 3. Processo Estatuinte: avaliação e encaminhamentos; 4. 
12 Indicação de nomes para o SURTE: representação do campus de Itapetinga; 
13 5. Deliberação sobre Caderno de textos e Anexos do 61° CONAD ordinário. 1. 
14 Informes; 1.1. GTPSF - Foi informado pelo Prof Marcos Antonio Tavares sobre a 
15 indicação dos nomes de Paulo Barela (PSTU) e Prof Milton Pinheiro (PCB) para a 
16 atividade realizada nos dias 20 e 21/06 em Itapetinga, Vitória da Conquista e Jequié 
17 (Curso de Formação do GTPSF sobre "Eleições Gerais Já"); 1.2. O Prof Cristiano Lima 
18 Ferraz informou sobre a Reunião do Espaço de Unidade de Ação que tratou da 
19 "Construção do Ato do dia dois de Julho," "Greve Geral" e "Governo Temer", além da 
20 nota a ser divulgada como convite para o Ato, material de panfletagem e divulgação. 
21 1.3. Processos de Insalubridade - a Profa. Márcia Lemos informou que retomaram 247 
22 processos da Junta Médica, com 14 novos pedidos deferidos e 64 pedidos de 
23 reintegração indeferidos. A listagem com deferimento e indeferimento foi entregue, mas 
24 as justificativas ainda não foram disponibilizadas. 1.4. Vagas de promoção - Foi 
25 informado pela Profa. Márcia Lemos a existência de 19 vagas para titulares, todavia, os 
26 processos estão retidos por falta de vaga ou de orçamento, segundo o governo; 1.5. 
27 Licença sabática - Neste ponto a Profa. Márcia Lemos informou que os jurídicos das 
28 quatro ADs são unânimes na leitura de que os professores com sete anos no efetivo 
29 exercício do magistério superior têm direito adquirido. O governo não disponibilizou o 
30 parecer alegando que a PGE negou, mas não há pareceres apresentados nem pela 
31 reitoria nem pelo governo. Foi enviado ao presidente do CONSEPE o pedido de 
32 reconsideração dos critérios para organizar a fila de promoção na carreira. A Adusb é 
33 contra a instituição de critérios e solicita que o previsto no Estatuto do Magistério 
34 Superior seja cumprido. 1.6. O Fórum das ADs divulgou uma nota de repúdio ao 
35 FÓRUM DOS REITORES em virtude da postura omissa e conivente com o Governo do 
36 estado no que se refere a crise orçamentária das universidades estaduais da Bahia e os 
37 direitos trabalhistas. 1.7. Sobre a LDO - a Profa. Márcia Lemos informa que a 
38 Assembleia Legislativa da Bahia não aprovou os 7% da RLI para o orçamento das 
39 universidades. 1.8. Sobre o Encontro Nacional de Educação em Brasília, foi informado 
40 pela presidente da ADUSB como tendo saldo positivo, com ampla participação, mas 



41 com ações violentas da polícia e de criminalização dos movimentos sociais, com prisão 
42 de colegas professores e de estudantes. O advogado do ANDES-Sn atuou para garantir a 
43 integridade tísica e liberação dos presos. No segundo dia do ENE houve, na UNB, uma 
44 manifestação fascista, com ataques homofóbicos e contra os militantes de esquerda. Os 
45 manifestantes fascistas estavam armados com cassetetes e paus. O ENE mostrou a 
46 possibilidade de organização e força de um movimento favorável a greve geral e em 
47 defesa da educação pública. 1.8. Foi relatado pela Profa. Márcia Lemos que houve um 
48 assalto aos passageiros do ônibus dos estudantes que voltavam do ENE. Foi feito o 
49 relato do ocorrido e sobre campanha de solidariedade em contribuição aos estudantes 
50 assaltados. 2. Conjuntura nacional: avaliação sobre "Governo Temer" e "Eleições 
51 Gerais já": Em Jequié foi deliberado que o ponto só retomaria para a pauta quando os 
52 debates fossem feitos nos três campi. Na avaliação da conjuntura nacional foi citada a 
53 PEC 241/2016 que propõem o congelamento do orçamento público durante 20 anos 
54 para a saúde e educação. Só haverá correção de orçamento pelo índice de inflação sem 
55 levar em consideração o crescimento da população e a necessidade de serviços públicos. 
56 Não haverá concurso público. Foi encaminhada a continuidade das mobilizações e 
57 criada a frente parlamentar mista. Houve um amplo debate sobre a conjuntura e a 
58 assembleia aprovou os seguintes encaminhamentos: 1) Em defesa da democracia que 
59 garanta e amplie direitos sociais, políticos e trabalhistas, fora temer (aprovado por 
60 unanimidade); 2) Construção da greve geral: pela unidade da classe trabalhadora e 
61 contra o ataque aos direitos sociais, políticos e trabalhistas (aprovado por unanimidade); 
62 3) Contra as eleições gerais já (aprovado com 2 abstenções); 4) Envidar esforços 
63 imediatos para a constmção do encontro nacional da classe trabalhadora (ENCLAT) 
64 (aprovado por unanimidade); 5) Campanha contra o projeto escola sem partido 
65 (aprovado por unanimidade): 6) Combater o movimento escola sem partido e as 
66 legislações semelhantes ao projeto "escola livre" aprovada em Alagoas; 6) Solicitar ao 
67 GTPE (ADUSB) a publicização e análise crítica do projeto; 7) Propor ao CONAD e 
68 GTPE a elaboração de uma moção de repúdio ao projeto escola sem partido; 8) Ampla 
69 publicização do material produzido pelo GTPE e das moções de repúdio; 9) Contra a 
70 PEC 241/15 - fazer a denúncia e participar das mobilizações nacionais (aprovada com 1 
71 abstenção); 10) A assembleia da ADUSB também autorizou a diretoria a chamar 
72 paralisações de acordo com o calendário nacional (Aprovada por unanimidade). 3. 
73 Processo Estatuinte: avaliação e encaminhamentos: Foi apresentado pela Profa. 
74 Márcia Lemos um histórico da conquista da estatuinte na greve de 2011 e referendada 
75 em 2013. O Prof Jorge Costa Nascimento falou sobre os trabalhos da comissão 
76 estatuinte. Foram aprovados os seguintes encaminhamentos: 1) Defesa da manutenção 
77 do processo estatuinte; 2) Nota de Esclarecimento ao CONSU e a comunidade 
78 académica sobre os trabalhos da comissão estatuinte, repudiando o questionamento da 
79 AFUS quanto a idoneidade dos trabalhos executados, sem apresentar provas; deixar 
80 claro que tal fato é uma conquista da categoria e que a intermpção dos trabalhos seria 
81 uma afronta a uma conquista de greve; deixar claro que os professores representam a 
82 diversidade de pensamentos de uma categoria; chamar o retorno dos técnicos 
83 administrativos aos trabalhos da estatuinte; 3) Realizar um debate sobre a importância 
84 do processo estatuinte com a comunidade académica convidando a diretoria da AFUS, 
85 CAS, DCES e Reitoria; 4) Publicização da defesa do processo estatuinte por meio de 
86 Carro de som. 5) Indicação de dois suplentes para a comissão estatuinte: Vitória da 
87 Conquista (Prof Roque Mendes Trindade) e Itapetinga (Talita Ruas Maderi). 4. 
88 Indicação de nomes para o SURTE: representação do campus de Itapetinga (Andrea 
89 Gomes da Silva) - aprovado por unanimidade; 5. Deliberação sobre Caderno de 
90 textos e Anexos do 61" CONAD ordinário. Foram apresentadas as propostas de 



resolução, discutidas e deliberadas pela categoria conforme relatório em anexo. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Patrícia Cara, Vice-presidente da Adusb do campus de 
Itapetinga, lavro esta ata que será assinada por mim e pela presidente Márcia Santos 
Lemos. 


