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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
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Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos dez dias do mês de setembro de
dois mil e quinze, iniciada às 14 horas e 30 minutos no auditório da ADUSB, na
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Jequié, em segunda
convocação, presidida por Márcia Santos Lemos (presidenta), Cleide de Lima Chaves
(secretária geral) e Haroldo Mendes (diretor sindical da diretoria regional de Jequié),
onde estiveram presentes os doze assinantes da lista de presença em anexo, com a
seguinte pauta aprovada: 1. Informes; 2. Pauta interna: avaliação e encaminhamentos; 3.
Ajuda de custo para professores participarem de eventos e/ou cursarem pós-graduação/
pós-doutorado no exterior; 4. Ato da CSP-Conlutas "Marcha Nacional dos
Trabalhadores e Trabalhadoras": participação da ADUSB; 5. Balancetes trimestrais da
ADUSB; 6. Indicação de nomes para o Encontro do Setor das Estaduais do ANDES SN. Ordem do dia: 1. Informes. A mesa prestou os seguintes informes: A ADUSB
realizou no dia 28 de agosto o ato "Educação na Praça", no campus de Vitória da
Conquista, cumprindo a agenda de mobilizações feita durante a greve docente. A
atividade ocorreu na praça, com prestação de serviços e feira de livros. No dia 29 de
agosto, houve reunião do Comité Estadual em Defesa da Educação Pública, em Vitória
da Conquista, que discutiu a organização do encontro preparatório que ocorrerá em
novembro em Feira de Santana. Na semana passada, ocorreu a aula pública com o tema
"Quem tem medo da revogação da lei 7176/97" no campus de Jequié, também
cumprindo a agenda organizada durante o movimento paredista. Sobre o primeiro item
do acordo da Greve, a mesa informou que o GT responsável por elaborar a minuta que
substituirá a lei 7176/97 está em andamento. A compatibilização entre as propostas está
quase encerrada, restando apenas alguns pontos polémicos como o Plano Plurianual,
presença da comunidade externa nos Conselhos e lista tríplice para reitor. Durante os
trabalhos, o Movimento Docente conquistou a inclusão da garantia de responsabilidade
do Estado com o financiamento das Universidades Estaduais. No que se refere ao item
dois do acordo, todas as progressões, promoções com vagas e mudanças de regime de
trabalho serão implementadas na folha de setembro. Com o pagamento, esse item dois
do acordo será completamente atendido. No item três, a mesa informa que o projeto de
lei que altera o quadro de vagas para a realização das demais promoções foi enviado
para a Assembleia Legislativa (ALBA) em agosto. O Fórum das ADs já fez duas visitas
à ALBA para cobrar agilidade na aprovação do PL e arrancou o compromisso do líder
da maioria de votação com a urgência. Silvânio Bezerra informou que houve reunião da
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Comissão de Orçamento do CONSU. 2. Pauta interna: avaliação e
encaminhamentos. Foi feita uma discussão sobre a centralidade da luta da pauta
interna, especialmente no que se refere à implementação do orçamento participativo,
democrático e transparente na UESB. A necessidade de implantação do orçamento
participativo na UESB foi mais uma vez apontada pela categoria como essencial para o
exercício da democracia e transparência interna. Para tanto, o Movimento Docente deve
municiar a comunidade académica com informações sobre a importância da questão e
seus efeitos para a UESB. A reitoria também será cobrada a mudar o modelo de gestão
financeira da Universidade o quanto antes. Nesse sentido, foi aprovado por unanimidade
o encaminhamento de que a Adusb promova um seminário, com o Pró-Reitor de
Administração e Finanças da UEFS, Carlos Eduardo Cardoso e o vice-reitor da UEFS
(gestão 2007-2011), Washington Moura, com o tema "Gestão Universitária com
Orçamento Participativo", ainda nesse semestre de 2015.1, com ampla divulgação na
comunidade universitária. Outro encaminhamento aprovado por unanimidade foi a da
produção de uma carta aberta do sindicato em defesa da participação da comunidade
académica na construção do orçamento da UESB. 3. Ajuda de custo para professores
participarem de eventos e/ou cursarem pós-graduação/ pós-doutorado no exterior.
A mesa informou que esse ponto foi uma solicitação da categoria, haja vista que o
governo não tem autorizado a saída de docentes para o exterior, impedindo a
participação em eventos e de cursarem pós-graduação. Os processos retornam da Casa
Civil alegando o decreto de execução orçamentária de 06 de fevereiro de 2015. Após o
debate, a categoria decidiu, por unanimidade, por solicitar ao assessor jurídico da Adusb
um parecer sobre a necessidade do autorizo do Governador e a concessão de liberação
parcial para o doutoramento no exterior. Também será solicitado ao assessor, um
arrazoado sobre a posição da Casa Civil que impede o afastamento dos docentes, com
ónus, para o exterior. A situação será denunciada pelo sindicato, que solicitará uma
reunião com o Fórum de Reitores para cobrar dos gestores providências urgentes. 4. Ato
da CSP-Conlutas "Marcha Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras":
participação da ADUSB. Após discussão, ficou aprovada a participação da Adusb na
Marcha Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que acontecerá no dia 18 de
setembro em São Paulo. A Assembleia aprovou os nomes dos professores Sérgio
Barroso e Vinícius Correia para representarem a Adusb e o auxílio financeiro para
viabilizar a saída de um ônibus de Salvador que levará militantes das entidades que não
tem recursos. 5. Balancetes trimestrais da ADUSB. Os balancetes dos dois primeiros
trimestres foram apresentados pela diretoria do sindicato. Os dados estão disponíveis
aos filiados nas secretarias da Adusb desde o dia 24 de agosto. Os membros do
Conselho Fiscal receberam previamente os relatórios completos e não apontaram
problema nos mesmos. Conforme determina o regimento da Adusb-SSind, um parecer
detalhado e por escrito será objeto de discussão ao final do ano fiscal. Foi aprovado o
encaminhamento de que a diretoria apresentará os balancetes trimestrais na sessão de
informes das assembleias. 6. Indicação de nomes para o Encontro do Setor das
Estaduais do ANDES - SN. O Encontro ocorrerá entre os dias 25 e 27 de setembro
deste ano, na ADUNICAMP, em Campinas/São Paulo. Terá início na sexta-feira, dia 25
de setembro, a partir das 9h e se encerrará no dia 27 de setembro, às 13h30. A diretoria

79 será representada por Márcia Lemos, Sofia Manzano e Haroldo Mendes e a assembleia
80 aprovou a participação no Encontro dos filiados Roberto Oliveira, Sérgio Barroso e
81 Vinícius Correia. Nada mais havendo a tratar, às 17h30, eu, Cleide de Lima Chaves,
82 secretária geral, lavro esta ata que será assinada por mim e pela presidenta Márcia
83 Santos Lemos. .
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