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Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada no primeiro dia do mês de outubro
de dois mil e quinze, iniciada às 14 horas e 30 minutos no auditório, na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga, em segunda convocação,
presidida por Márcia Santos Lemos (presidenta), Cleide de Lima Chaves (secretária
geral) e Patrícia Cara (vice-presidente da diretoria regional de Itapetinga), onde
estiveram presentes os dezoito assinantes da lista de presença em anexo, com a seguinte
pauta aprovada: 1. Informes; 2. Projeto de lei substitutivo da lei 7176/97; 3. Lei
Orçamentária Anual 2016; 4. Portaria SAEB n° 1587 sobre dedicação exclusiva. Ordem
do dia. 1. Informes. A mesa prestou os primeiros informes para a assembleia. Haverá
reunião do Comité em defesa da Educação, no dia 03 de outubro, em Salvador, com o
objetivo de organizar o evento preparatório para o Encontro Nacional de Educação. A
Adusb promoverá Seminário sobre orçamento participativo no dia 08 de outubro,
construído com a AFUS. Haverá duas mesas, uma à tarde com os representantes da
AFUS, Francisco Cardoso e Alen Figueiredo, pró-reitor de Administração da UESB
(gestão 2010-2014), e à noite com dois professores da UEFS, a convite da ADUSB,
Carlos Eduardo Cardoso, pró-reitor de Administração e Finanças da UEFS e
Washington Moura, vice-reitor da UEFS (gestão 2007-2011). Sobre o projeto de lei que
altera Previdência (21.435/2015), o Fórum das ADs solicitou audiência pública na
ALBA, bem como irá convidar os sindicatos ligados à Fetrab para discutir o tema. A
Adusb e Aduneb irão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Sobre o
acordo da greve, a mesa informa que o Governo do Estado está cumprindo o assumido.
Sobre o veto do Governo para a saída dos professores e professoras para o exterior, a
presidenta Márcia Lemos informou que o assessor jurídico da Adusb preparou pareceres
para auxiliar os diretores de Departamento na elaboração dos pedidos de reconsideração
e dois documentos solicitando reconsideração da Casa Civil e parecer da Procuradoria
Geral do Estado. Todos os documentos forem entregues também para a Reitoria da
UESB. Sobre a participação da Adusb no Encontro do Setor em Campinas entre 25 e 27
de setembro, Sofia Manzano informou que foram 23 seções sindicais participantes e que
os debates ocorridos foram sobre federalização, financiamento e como fazer militância
sindical na realidade da multicampia. A mesa informou sobre as comemorações do Dia
do Professor, que ocorrerão no dia 09 de outubro em Itapetinga e 16 de outubro em
Vitória da Conquista. Informes da plenária; Robério Silva prestou os informes da
reimião do CONSU ocorrida ontem, dia 30 de setembro, e informou que foi montada
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uma comissão que junto com o Reitor irá para a ALBA para solicitar aumento do
orçamento da UESB, haja vista que a LOA 2016 prevê aumento para a UESC e UEFS e
não prevê aumento para a UESB e UNEB; o mesmo ainda trouxe para a assembleia um
boletim da Adusb do ano de 1992 e entregou para a mesa, para que o mesmo fosse
arquivado e preservado para a história do sindicato. 2. Projeto de lei substitutivo da lei
7176/97. A mesa apresentou a minuta, resultado do trabalho do GT composto por
representantes do Governo e do Fórum das ADs, e não houve destaques. Márcia Lemos
informou que o Fórum das ADs e a diretoria da Adusb indicam pela aprovação do
projeto de lei substitutivo, por considerá-lo um importante avanço. Após um longo
debate de avaliação sobre o projeto de lei substitutivo e as várias falas de filiados
parabenizando a Adusb pela conquista da revogação da lei 7176/97, a assembleia
aprovou o texto proposto pelo GT por unanimidade e avaliou o momento como uma
conquista histórica do Movimento Docente Baiano. Com a promulgação da nova lei, a
autonomia organizacional interna fica garantida e a eleição para reitor será regulada
conforme o estabelecido na Estatuinte. Significa dizer queficaráa cargo das
Universidades decidirem como devem se organizar, de acordo com as suas
especificidades. Além disso, constará em lei a responsabilidade financeira do Estado
com as universidades. 3. Lei Orçamentária Anual 2016. A mesa prestou alguns
informes e apresentou o projeto de lei orçamentária anual para 2016 da SEPLAN. A
Adusb denunciou que, embora o projeto apresente crescimento dos valores nominais,
não há ampliação real, pois a reposição das perdas dos dois últimos anos não é feita e a
inflação é desconsiderada. Apesar de ser uma universidade multicampi, no PLOA 2016,
a UESB recebe o menor investimento. Enquanto isto, a UESC e UEFS têm ampliado os
recursos destinados à manutenção, investimento e custeio. E importante lembrar que a
SAEB suplementará o orçamento das universidades para o pagamento das promoções,
progressões e mudanças de regime de trabalho, conquistadas durante a greve. Em
reurúão com o Fórum dos Reitores, no dia 28 de setembro, o Fórum das Ads solicitou a
previsão orçamentária das Universidades Estaduais para 2016 e os valores apresentados
pelas reitorias ao Governo do Estado. Na ocasião, a presidente do Fórum de Reitores,
Prof Adélia Pinheiro informou que solicitou audiência com o Governador do Estado
para tratar do orçamento e que nenhuma ação de desgaste ao governo seria empreendida
pelos reitores neste momento. Para reagir a mais este ataque do Governo petista, contra
as xmiversidades, a categoria aprovou os seguintes encaminhamentos: marcar audiência
pública na ALBA para debater a crise nas Universidades Estaduais da Bahia; propor ao
Fórum das ADs ocupação da Assembleia Legislativa; produzir material de denúncia;
resgatar o PDI como documento para pensar o orçamento da UESB 2016; solicitar ao
Consu que discuta a previsão orçamentária detalhada para 2016, comprovando a
insuficiência dos recursos e que avalie a possibilidade de suspender o vestibular 2016,
bem como adiar o início do semestre letivo de 2016.1. A ideia é pressionar o governo a
alterar a cota destinada à UESB no PLOA do próximo ano. 4. Portaria SAEB n" 1587
sobre dedicação exclusiva. A diretoria da Adusb informou que foi disponibilizada
assessoria jurídica aos filiados citados indevidamente na portaria, além de divulgar uma
nota de esclarecimento sobre o Regime de Dedicação exclusiva. Na reunião ocorrida no
dia 28 de setembro entre o Fórum das ADs e o Fórum de Reitores, o Movimento
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Docente solicitou o posicionamento do Fórum de Reitores sobre o tema. Sobre o pleito
do Fórum das ADs de que as Reitorias solicitem esclarecimentos à Corregedoria acerca
das acusações imputadas aos professores, a presidente do Fórum argumentou que a
Universidade não é ente legal para representar os docentes junto à Corregedoria. O
Fórum das ADs propôs ao Fórum de Reitores que solicite à Corregedoria o
deslocamento de um funcionário para as universidades (com exceção da UNEB) para
recolher a documentação solicitada na portaria, assim os professores não precisariam se
deslocar para Salvador. O Fórum de Reitores concordou em fazer a solicitação. Os
professores presentes na assembleia apresentaram sua indignação sobre a metodologia
adotada pelo Governo na Portaria SAEB n° 1587 e expressaram sua solidariedade aos
colegas. A categoria avaliou que a forma de divulgação escolhida pelo governo incitou a
acusação pública antes da apuração dos fatos. A Assembleia defendeu o cumprimento
do Estatuto do Magistério Superior, a pimição das irregularidades, mas repudiou a
exposição pública dos professores antes da averiguação dos fatos. A Assembleia
aprovou uma ação coletiva, por danos morais, contra o Governo do Estado, a ser
viabilizada após a conclusão do processo de apuração. Também deliberou pela
veiculação de uma nota paga na TV Sudoeste e nas demais TVs da região, com a
finalidade de esclarecer o episódio. Aprovou ainda a solicitação de direito de resposta,
retratação e danos morais ao jornal Grande Bahia, que divulgou uma matéria
deturpando a nota de esclarecimento da Adusb. Nada mais havendo a tratar, às 18h, eu,
Cleide de Lima Chaves, secretária geral, lavro esta ata que será assinada por mim e pela
presidenta Márcia Santos Lemos.
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