ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
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Ata da Assembleia geral ordinária da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e
quinze, iniciada às Hhoras e 30 minutos no auditório do módulo de Pedagogia, na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, no campus de Itapetinga, BA, em segunda convocação,
presidida por Márcia Santos Lemos (presidenta), Cleide de Lima Chaves (secretária geral),
Jorge Costa do Nascimento (vice-presidente do campus de Jequié), Patrícia Araújo de Abreu
Caia (vice-presidenta do campus de Itapetinga), onde estiveram presentes os cinquenta e seis
assinantes da hsta de presença, com a seguinte pauta aprovada: 1. Prestação de contas de 2014:
Sérgio Barroso, tesoureiro da última gestão da ADUSB, apresentou a prestação de contas de
2014 para a categoria. O Conselho Fiscal de Vitória da Conquista apresentou seu parecer à
Assembleia da ADUSB - que vai em anexo a essa Ata, e indicou pela aprovação das contas,
com algumas sugestões. A prestação de contas foi aprovada. A assembleia solicitou que a
ADUSB pautasse e publicizasse, de foima trimestral, mn demonstrativo das receitas e despesas
da ADUSB, essa proposta foi aprovada. Alguns colegas sugeriram que a ADUSB
disponibilizasse os balancetes de forma online no site da ADUSB, essa proposta foi reprovada.
Outra proposta vinda da assembleia foi de que verificasse junto ao corpo discente dos cursos de
Ciências Contábeis e Administração a possibilidade de contribuir com a ADUSB. Em votação, a
proposta teve 15 favoráveis, 19 contrários e 16 abstenções e foi reprovada. 2. Escolha de dois
representantes para compor o Comité Gestor do programa de assistência estudantil: a
assembleia votou e aprovou os nomes de Lídia Cunha (campus de Vitória da Conquista) e
Edilson Batista (campus de Itapetinga) para comporem o Comité Gestor do programa de
assistência estudantil. 3. Composição do conselho fiscal: a assembleia aprovou os seguintes
nomes: Itapetinga - José Rech e Edilson Batista, Vitória da Conquista - Sérgio Barroso e
Rosalve Lucas e Jequié - Ismar Martins e Glória Del Caimen. Os nomes para o conselho fiscal
foram aprovados. O ponto será discutido novamente na próxima assembleia para a indicação e
votação dos suplentes por campus. Nada mais havendo a tratar, às 16 horas e 30 minutos, eu,
Cleide de Lima Chaves, secretária geral, lavro esta ata que será assinada por mim e pela
presidenta Márcia Santos Lemos.

