
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

 

Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade 1 

Estadual do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos vinte e dois dias do mês de 2 

novembro de dois mil e dezesseis, iniciada às 14 horas e 30 minutos no auditório da 3 

Pós-Graduação em Zootecnia, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no 4 

campus de Itapetinga, em segunda convocação, presidida por Márcia Santos Lemos 5 

(presidente), Cleide de Lima Chaves (secretária geral) e Patrícia Cara (vice-presidente 6 

do campus de Itapetinga), onde estiveram presentes os oitenta e oito assinantes da lista 7 

de presença em anexo, com a seguinte pauta aprovada: 1. Informes; 2. Construção das 8 

sedes de Vitória da Conquista e Itapetinga; 2.1. Apreciação do termo de permissão de 9 

uso do terreno; 2.2. Encaminhamentos para o uso do recurso financeiro; 3. Avaliação do 10 

Indicativo da Reunião do Setor do ANDES-SN e Deflagração da Greve contra PEC 11 

55/2016 e MP 746/2016; 4. Ocupações; 4.1. Informes; 4.2. Recomendação do 12 

Ministério Público e realização do CONSU; 4.3 Encaminhamentos; 5. Indicação de 13 

delegados para o 36º CONGRESSO do ANDES-SN - de 23 a 28/01/2017 - Cuiabá/MT. 14 

1. Informes. Os informes foram iniciados pela base. Jorge Barros informou sobre a 15 

realização do V Encontro de Artes e Comunicação do ANDES-SN com o tema "Arte e 16 

Comunicação nos meios digitais: a disputa de hegemonia nas mídias sociais" entre os 17 

dias 25 e 27 de novembro em Brasília e que o mesmo irá representando a Adusb. 18 

Simone informou que no auditório do Instituto Federal da Bahia de Itapetinga ocorrerá 19 

uma mesa de discussão sobre a conjuntura e a PEC 55/16, às 16 horas. Anderson Araújo 20 

apresentou um encaminhamento acerca da nota elaborada por ele sobre as condições de 21 

trabalho docente. O mesmo fez a proposta que fosse feita uma coluna aberta para que 22 

diversos professores pudessem colaborar na construção do documento, dando um prazo 23 

de seis meses para o recebimento das contribuições e posteriormente seria feita uma 24 

compatibilização e um debate acerca do tema. Sérgio Barroso informou, pela comissão 25 

de mobilização, acerca da atividade que está sendo construída para o dia 25 de 26 

novembro em Vitória da Conquista, que ocorrerá no Ceasa, a partir das 9 horas. 27 

Informou que já houve duas reuniões para a organização do ato do dia 25, com a 28 

presença de outros sindicatos, movimentos sociais e ocupações. O discente Luck 29 

informou sobre a ocupação da Uesb no campus de Itapetinga, que hoje completa um 30 

mês ocupados. Informou acerca das várias rodas de conversas e debates ocorridos no 31 

campus durante esse período e que o movimento estudantil continua forte. Cristiano 32 

Ferraz informou sobre a reunião da CSP Conlutas-Bahia. A avaliação foi de que o ato 33 

do dia 11 de novembro impactou a cidade de Salvador, com a participação de cerca de 34 

cinco mil pessoas, e que ocorreram atos também em cerca de trinta cidades da Bahia, de 35 

acordo com as informações recebidas na reunião do Espaço de Unidade de Ação, e que 36 

foram manifestações fortes, com capacidade de intervir na pauta da Câmara Federal, 37 

como foi com a retirada de pauta da Reforma do Ensino Médio. Francisco Cardoso 38 

solicitou à mesa um esclarecimento sobre o que significa o indicativo de greve geral 39 



feito pelo Andes. Informou que ele é membro do GT da Diversidade Étnica e Racial, e 40 

que a Adusb realizou um ato no mesmo dia 20 de novembro, que é o dia nacional da 41 

consciência negra e solicitou esclarecimentos acerca do evento realizado pela Adusb 42 

nesse mesmo dia. Outro esclarecimento solicitado foi acerca de onde e quando foi 43 

aprovada a consigna “Fora Temer” na Adusb. Márcia Lemos, em nome da Diretoria, 44 

esclareceu que as informações sobre a construção da greve geral serão dadas no ponto; 45 

sobre a atividade do dia 20, ela informou que a Adusb divulgou e participou de todas as 46 

atividades e tem construído com vários segmentos ações conjuntas, que culminou na 47 

manifestação do dia 11/11; e sobre o “Fora Temer”, ela esclareceu que foi aprovado em 48 

assembleia docente realizada no campus de Itapetinga e, desde então, a Adusb tem 49 

divulgado e utilizado a consigna, e lembrou que as diretorias da Adusb sempre 50 

respeitaram e seguem as deliberações das assembleias da categoria. Márcia Lemos 51 

prestou os informes da mesa. Informou que no dia 25 de novembro será o Dia Nacional 52 

de Luta com mobilização, protestos e paralisações e que a Adusb irá realizar atos nos 53 

três campi, e em Vitória da Conquista a atividade terá início às 9 horas no 54 

estacionamento do Ceasa. Entre os dias 28 e 29 de novembro, ocorrerá a Marcha 55 

Nacional “OCUPA BRASÍLIA” contra a PEC 55 (Antiga PEC 241/16), com atividades 56 

nas ruas, aeroportos e no Senado Federal no dia 29 de novembro. A Adusb está 57 

organizando uma caravana com docentes e discentes para participarem da Marcha, 58 

conforme deliberação da última assembleia docente. O Fórum das ADs, reunido no dia 59 

31 de outubro, no que se refere a pauta estadual, protocolará nos gabinetes de deputados 60 

o pedido de emenda sobre os 7% (e 1% para permanência) da RLI para educação e 61 

reunião com minoria, irá solicitar audiência pública na Alba para discutir a 62 

universidade, irá cobrar reunião com a SEC e Saeb e fazer uma nota pública sobre a 63 

política do governo Rui Costa para as Universidades e seus servidores que será 64 

publicada em breve. O balancete trimestral (Julho/agosto/setembro) já está pronto e será 65 

divulgado essa semana nas secretarias da Adusb. Sobre a insalubridade, o prazo para 66 

novos processos judiciais individuais será até o dia 30 de novembro. Sobre as eleições 67 

da Adusb, Márcia Lemos informou que o calendário foi alterado na assembleia ocorrida 68 

em Jequié no dia 16 de novembro. E, por fim, Márcia Lemos divulgou o calendário das 69 

festas de confraternização do final de ano, sendo que em Jequié será no dia 03 de 70 

dezembro, no Balneário Provisão, em Vitória da Conquista no dia 09 de dezembro na 71 

AABB e em Itapetinga será no dia 16 de dezembro na Maçonaria. 2. Construção das 72 

sedes de Vitória da Conquista e Itapetinga. 2.1. Apreciação do termo de permissão 73 
de uso do terreno. A presidente da Adusb Márcia Lemos esclareceu a assembleia sobre 74 

os limites e problemas do termo de permissão de uso apresentado pela PROJU, mesmo 75 

com as diversas negociações feitas entre a Adusb, a Reitoria e a Procuradoria Jurídica 76 

da Universidade. Esclareceu que há problemas na cláusula sexta, subcláusula primeira, e 77 

que o termo terá que ser renovado a cada dez anos, a critério do CONSU. Após a 78 

apresentação do termo, submeteu a avaliação da categoria. Após o debate acerca do 79 

termo de permissão de uso do terreno, Sofia Manzano fez a proposta de que a 80 

assembleia autorize a Diretoria da Adusb a assinar o termo, mesmo com os limites 81 

apresentados, e que se inicie a construção das sedes de Vitória da Conquista e Itapetinga 82 

para o fortalecimento da luta. Após a discussão, a assembleia aprovou com 55 votos 83 

favoráveis, um contrário e quatro abstenções, a assinatura do termo de permissão de uso 84 

pela Adusb tal como ele está. Cristiano Ferraz propôs que a partir de 2017, fosse 85 

acrescentada na pauta interna da categoria a reivindicação do compromisso da Reitoria 86 

com a renovação do termo de permissão de uso dos terrenos das sedes e a melhoria das 87 

condições do termo. Essa proposta também foi aprovada pela categoria, com duas 88 

abstenções. 2.2. Encaminhamentos para o uso do recurso financeiro. Nelma 89 



Oliveira, em nome da comissão da Adusb da construção da sede, apresentou o 90 

orçamento para a construção das duas sedes, que ficou inicialmente em torno de 91 

R$800.000,00, mas que a comissão fez alguns ajustes e conseguiu reduzir o orçamento 92 

para R$700.000,00. A conta dos precatórios – destinada para a construção das sedes – 93 

está com cerca de R$550.000,00 e é necessário acrescentar R$150.000,00 para garantir 94 

a assinatura do contrato com a empresa ganhadora da licitação. Márcia Lemos informou 95 

que a diretoria da Adusb discutiu o tema e fez a seguinte proposta: autorizar a 96 

transferência do valor de 100 mil da conta corrente da Adusb para a conta da construção 97 

das sedes no mês de novembro de 2016 e, no final do mês de fevereiro de 2017, a 98 

categoria deverá avaliar, em assembleia, o valor em caixa na conta corrente e o 99 

montante que poderá ser transferido para a conta da construção das sedes; avaliar em 100 

assembleia também um termo aditivo ao contrato, para finalização de alguns itens da 101 

obra, caso se faça necessário. Após discussão do tema, essa proposta foi aprovada por 102 

unanimidade. 3. Avaliação do Indicativo da Reunião do Setor do ANDES-SN e 103 

Deflagração da Greve contra PEC 55/2016 e MP 746/2016. Cristiano Ferraz prestou 104 

os informes da reunião dos Setores das Federais, Estaduais e Municipais do ANDES-105 

SN, que ocorreu nos dias 19 e 20 de novembro em Brasília. A reunião teve como 106 

objetivo tratar do resultado da rodada de assembleias gerais das seções sindicais, que 107 

pautaram o indicativo de greve. Cristiano Ferraz informou que 27 sessões já 108 

deflagraram greve, conforme o relatório apresentado pelo Andes, e 23 sessões sindicais 109 

aprovaram indicativo de greve. Com a deflagração da greve, haverá um Comando 110 

Nacional de Greve, que será instalado no dia 24 de novembro também em Brasília. 111 

Márcia Lemos informou que hoje pela manhã ocorreu assembleia na Adufs, com a pauta 112 

de deflagração de greve, mas que a mesma não foi aprovada. Haverá assembleia da 113 

Aduneb hoje à tarde, que também irá deliberar acerca da deflagração da greve e a Adusc 114 

irá realizar uma assembleia no dia 24 de novembro para deliberar também sobre a 115 

deflagração da greve. Após os informes, a categoria fez uma longa avaliação, e em sua 116 

ampla maioria, apontou que é preciso deflagrar a greve e fortalecer a luta contra a 117 

aprovação da PEC 55 e da Reforma do Ensino Médio. A categoria, amparada em 118 

estudos técnicos sobre a matéria, verificou que terá seus direitos trabalhistas 119 

vilipendiados uma vez que, a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional 120 

n.55/2016, que limita os gastos públicos pelo prazo de 20 anos, incidirá 121 

prejudicialmente sobre os salários, as condições de trabalho e a carreira docente. A 122 

diretoria apresentou a proposta de deflagrar a greve nacional do ANDES-SN por tempo 123 

indeterminado cuja pauta de reivindicação da greve consiste nos seguintes pontos: 124 

fortalecer a luta contra a aprovação da PEC 55 (a imediata retirada do Projeto de 125 

Emenda Constitucional n.55/2016 da pauta do Senado Federal), contra o congelamento 126 

de salários e pela retirada da Medida Provisória nº 746 da Reforma do Ensino Médio. 127 

Propõe também que em razão da necessidade de se garantir o prazo legal de 72 horas 128 

para a deflagração da greve, estipulado no art. 13 da Lei n.7.783/89, a suspensão parcial 129 

das atividades docentes ocorrerá no dia 28 de novembro. Com 46 votos favoráveis, 33 130 

contrários e cinco abstenções, foi aprovada a proposta da diretoria de deflagração da 131 

greve por tempo indeterminado a partir do dia 28 de novembro do corrente ano. Após a 132 

aprovação da deflagração da greve, o Comando de greve foi formado pelos(as) 133 

seguintes filiados(as) da Adusb: Márcia Lemos, Cleide Chaves, Sofia Manzano, Jorge 134 

Pepeu Nascimento, Patrícia Cara, Alda Souza, Sérgio Barroso, Cristiano Ferraz, Jorge 135 

Barros, Anderson Araújo, Simone Galberto, Edilson Batista, Suzane Tosta, Iracema 136 

Lima, José Luis Caetano Silva, Soraya Adorno, Eduardo Bernardes, Elson Lemos, 137 

Priscila Figueiredo, José Pedro Kunhavalick, Marcos Tavares, Andrea Braz, Paulo 138 

Cairo, Reginaldo Pereira, Rosalve Marcelino, Jânio Benevides, Carmen Carvalho, 139 



Ferdinand Silva, Sandra Ramos, Roque Trindade, Valdívia Araújo, José Valdir Santana. 140 

E para o Comando Nacional de Greve, que será instalado em Brasília no dia 24 de 141 

novembro, foram aprovados, com uma abstenção, os nomes dos filiados Cristiano Lima 142 

Ferraz, Eduardo S. Bernandes e da filiada Márcia Santos Lemos. O Comando local de 143 

greve também será instalado na quinta-feira, dia 24 de novembro, às 9 horas, no campus 144 

de Vitória da Conquista. 4. Ocupações.  4.1. Informes. Os(As) estudantes prestaram 145 

informes pelas ocupações. Willian da coordenação do DCE Uesb/Conquista informou 146 

sobre a ocupação e encaminhou a solicitação de mudança da data da reunião do Consu, 147 

haja vista que o dia 29 será o dia da votação da PEC 55 e que o movimento estudantil 148 

estará mobilizado. O discente Fábio solicitou que o comando de greve da Adusb envie 149 

aos Departamentos que se posicionem em favor da Ocupação da Uesb. A discente 150 

Catiane informou acerca da ocupação da Uesb/Itapetinga, que ela continuará ocorrendo 151 

e está forte. 4.2. Recomendação do Ministério Público e realização do CONSU. 4.3 152 

Encaminhamentos. Após a discussão da recomendação do Ministério Público Estadual 153 

para que a Reitoria da Uesb faça a desocupação e sobre a convocação do CONSU, a 154 

categoria aprovou, por unanimidade, os seguintes encaminhamentos: solicitar 155 

prorrogação da data da reunião do Consu à Reitoria e aos Diretores de Departamento e 156 

que a mesma ocorra obrigatoriamente na Uesb; liberar os docentes para participar das 157 

reuniões das plenárias/Consu, desde que sejam atendidas as solicitações feitas nessa 158 

Assembleia, especialmente as que se referem à mudança da data da reunião do Consu; 159 

solicitar a inclusão do debate sobre a LOA 2017 na pauta do Consu; provocar a Reitoria 160 

para que a mesma se manifeste sobre os espaços existentes para a realização das 161 

reuniões de departamentos; de forma complementar, o Comando de Greve deverá atuar 162 

localmente, a partir do dia 23 de novembro, para dialogar com as ocupações acerca da 163 

liberação dos espaços para a realização das reuniões departamentais; ampliar o diálogo 164 

entre o Comando de Greve da Adusb e as Ocupações. Cumpre lembrar que a Adusb não 165 

está liberando a entrada nos campi, pois não é o seu papel. O acesso aos campi deve ser 166 

acordado entre a Reitoria e as Ocupações. Por fim, foi aprovado que a Adusb irá 167 

recomendar que as plenárias departamentais se posicionem a favor das ocupações e 168 

ratifiquem a deliberação da categoria em assembleia no dia 27 de outubro de prestar 169 

apoio político, material e jurídico aos movimentos de ocupação dos(das) estudantes da 170 

Uesb. 5. Indicação de delegados para o 36º CONGRESSO do ANDES-SN - de 23 a 171 

28/01/2017 - Cuiabá/MT. Márcia Lemos informou que a Adusb tem direito a enviar 172 

sete delegados pela base e um delegado pela diretoria. O número de delegados é 173 

calculado pelo número de filiados e foi feito a distribuição por campus, de acordo com o 174 

número de delegados. O campus de Vitória da Conquista e Jequié têm direito a três 175 

delegados cada um e o campus de Itapetinga tem direito a um delegado. A diretoria da 176 

Adusb indicou o nome da professora Sofia Manzano. O campus de Itapetinga indicou 177 

dois nomes, o do filiado Elson Lemos e da filiada Andrea Gomes da Silva. A 178 

assembleia votou para escolher um dos nomes, sendo que o professor Elson Lemos teve 179 

14 votos, a professora Andrea Gomes da Silva teve 6 votos e houve 15 abstenções. 180 

Elson Lemos irá representar a Adusb como delegado de Itapetinga, a professora Andrea 181 

Gomes da Silva como primeira suplente e a professora Talita Maderi como segunda 182 

suplente. O campus de Jequié indicou como delegados os filiados Jorge Costa do 183 

Nascimento, Alba Benemérita Alves Vilela e Jorge Barros. O campus de Vitória da 184 

Conquista indicou como delegados os filiados Cristiano Lima Ferraz, Sérgio Luiz 185 

Carmelo Barroso e Roque Mendes Trindade. Os delegados indicados pelos campi de 186 

Conquista e Jequié foram aprovados com uma abstenção. O filiado João Diógenes 187 

solicitou que na próxima assembleia da Adusb seja pautado o envio de observadores 188 

para o Congresso do Andes e esse encaminhamento foi aprovado. Nada mais havendo a 189 



tratar, às 20 horas, eu, Cleide de Lima Chaves, secretária geral, lavro esta ata que será 190 

assinada por mim e pela presidente Márcia Santos Lemos.  191 

 


