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Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos dois dias do mês de setembro
de dois mil e dezesseis, iniciada às 09 horas e 30 minutos na sala do Seminário I no
CAP, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Jequié, em
segunda convocação, presidida por Márcia Santos Lemos (presidente), Cleide de Lima
Chaves (secretária geral) e Jorge Nascimento (vice-presidente), onde estiveram
presentes os trinta e dois assinantes da lista de presença em anexo, com a seguinte
ordem do dia aprovada, com duas abstenções: L Informes; 2. Autorização para uso do
Fundo de mobilização; 3. Avaliação da negociação com o Governo, construção da
Greve geral dos servidores públicos da Bahia e os rumos do movimento docente;
Indicativos do Fórum das ADs: ato local no mês de setembro; 3.1. A violência do
Governo no ato do dia 22 de agosto e encaminhamentos; 3.2. Indeferimento da
reintegração do Adicional de Insalubridade; 4. Campanha contra o PLP 257 e a PEC
241; 4.1. Comissão de mobilização e ato em Brasília; 5. Indicação de representantes da
Adusb: Participação na Frente Parlamentar Mista em defesa da Auditoria Cidadã da
Dívida; 52° Encontro da Regional Nordeste III: 9 e 10 de setembro - Barreiras; XIV
Encontro Nacional das Instituições de Ensino Superior (lEES) e Municipais (IMES): 16
a 18 de setembro de 2016 - Salvador; Conselho de campus de Itapetinga. 1. Informes.
Da plenária: Alda de Souza informou que faz parte do Movimento do Circo e convidou
a todos e todas para um ato público dos circenses que ocorrerá no dia 14 de setembro,
em Salvador, para reivindicar melhor infraestrutura para os circos, direitos trabalhistas,
contra o preconceito ao artista circense, dentre outras reivindicações. Jorge Barros
informou que participou da última reunião do GT de Comunicação e Artes ocorrida no
dia 26 de agosto, em Brasília, e que foram discutidas as pautas para melhoria da
comimicação sindical, organização de manifestações artísticas, melhoria da
sindicalização e organização de trabalho de conscientização e campanha de filiação.
Sérgio Barroso informou acerca da manifestação "Fora Temer" feita pelos estudantes da
UNEB, em Salvador, no dia de ontem e a agressão praticada pela Polícia Militar aos
estudantes e solicitou que a ADUSB aprove uma moção de repúdio à Polícia Militar da
Bahia. Márcia Lemos prestou os informes da mesa. Informou que o balancete trimestral,
de Abril a Junho de 2016, já está disponível nas três secretarias da Adusb para consulta
dos(as)fíliados(as).Sobre a construção das sedes de Vitória da Conquista e Itapetinga,
informou que o Edital de concorrência para a construção já foi lançado. Infonnou sobre
o importante trabalho organizado pelo GTPE acerca da Campanha Escola Sem
Mordaça, com a realização de um debate no campus de Vitória da Conquista. O GT
esteve presente também nas escolas básicas e em algumas plenárias departamentais dos
três campi divulgando a cartilha do ANDES e explicando as repercussões dos projetos
de lei do Escola sem Partido. A mesa parabeniza as atividades do GTPE. A mesa
informou que foi feita uma consulta sobre enquadramento nas novas regras
previdenciárias instituídas para os servidores ingressos em 2015 e que a ADUSB
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solicitou um levantamento na UESB e na SAEB sobre os professores que não terão
direito à aposentadoria integral. A Adusb fez ao Consepe um pedido de reconsideração
dos critérios para organização da fila de promoção na carreira e questionou a existência
de um barema, que é o terceiro critério sugerido pelo Consepe. O barema poderá
impedir que professores em vias de se aposentar tenham seu direito assegurado.
Informou acerca do parecer da Assessoria Jurídica da Adusb sobre o funcionamento da
Comissão Estatuinte. A Assessoria informou que não há nenhum impedimento para que
a comissão continue trabalhando, que há impeditivos políticos, mas não jurídicos. Sobre
os direitos trabalhistas retidos na Uesb, a Adusb fez o seguinte levantamento: até o dia
07 de julho havia 61 processos de promoção com vaga; processos de promoção sem
vaga em 03/08 eram: 14 para pleno, 23 para titular e 1 para adjunto; 51 pedidos de
progressão na carreira e 14 pedidos de mudança de Regime de Trabalho também estão
parados. O governo não está autorizando nenhuma mudança de regime de trabalho
alegando a lei de responsabilidade fiscal. Sobre a licença sabática, a Adusb irá entrar
com ação coletiva para garantir o reconhecimento do direito adquirido. 2. Autorização
para uso do Fundo de mobilização. Márcia Lemos justificou o pedido de autorização
para a assembleia tendo em vista que desde o final da greve de 2015 tem ocorrido um
ascenso de ataques e de retirada de direitos trabalhistas, bem como o aumento das
mobilizações após a greve, com diversas paralisações, atos locais e em Salvador. Por
esse motivo, a conta corrente da Adusb vem sendo utilizada para cobrir os gastos das
mobilizações, mas isso comprometeu o saldo da conta. A proposta da mesa é que seja
utilizado o fundo de mobilização em todas as atividades de mobilização até ofinaldo
ano (mês de novembro de 2016), incluindo os gastos com a campanha de mídia. Após
discussão e esclarecimentos à categoria, a proposta da mesa foi aprovada por
unanimidade. 3. Avaliação da negociação com o Governo, construção da Greve
geral dos servidores públicos da Bahia e os rumos do movimento docente.
Indicativos do Fórum das ADs: ato local no mês de setembro. 3.1. A violência do
Governo no ato do dia 22 de agosto e encaminhamentos; 3.2. Indeferimento da
reintegração do Adicional de Insalubridade. A mesa prestou alguns informes
referentes a esse ponto. Sobre o ato do dia 20 de Julho em Salvador, a intenção era
mobilizar a comunidade universitária, mas apesar de ter sido um bom ato, a quantidade
de militantes envolvida foi pequena e não conseguiu impactar o Governo. Houve uma
reunião no do dia 11 de agosto com o secretário de Educação na SEC e a resposta do
secretário foi a seguinte: 7% da RLI não estão no horizonte; concurso não está
horizonte, há a possibilidade de liberação dos substitutos para ocupar vagas reais, com a
justificativa do limite da responsabilidade fiscal/ incentivo ao abono permanência,
proposta essa que está sendo estudada pelo Governo; sobre reajuste linear, o secretário
informou que não pode contribuir, porque não se refere a sua pasta; sobre os direitos
trabalhistas, haverá negociação com as reitorias para ajustar o orçamento/ peça
orçamentária 2017. Informou que estava negociando com as reitorias a possibilidade de
prever no orçamento os direitos trabalhistas; sobre alteração do quadro docente, a
resposta foi o silêncio total. Sobre a negociação do Fórum das Ads com a FETRAB,
Márcia Lemos informou que a plenária da Fetrab recuou e não pautou mais o indicativo
de greve geral, alegando que as bases não estavam mobilizadas e que não havia recurso
financeiro para manter a greve. A maior parte dos sindicatos presentes não levou para
avaliação das suas bases e o Fórum das Ads avaliou que não irá participar mais da
plenária da FETRAB. O Fórum das ADs analisou a conjuntura e apresentou alguns
indicativos para deliberação da categoria. Avaliou que há pouca mobilização na base e
que não houve avanço concreto das negociações com o Governo. Sobre o reajuste
linear, a Adusb irá cobrar pela via judicial, como outros sindicatos já estão fazendo, na

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

qxialidade de litisconsortes. 3.1 A violência do Governo no ato do dia 22 de agosto e
encaminhamentos. A mesa informou que a Adusb realizou algumas ações, tanto do
ponto de vista jurídico, quanto político. Foi feito um ato no dia 30 de agosto em Vitória
da Conquista e Itapetinga e o Fórum das ADs irá denunciar e cobrar uma posição do
secretário de Educação na reunião agendada para o dia 19 de setembro. 3.2
Indeferimento da reintegração do Adicional de Insalubridade. A mesa prestou algims
informes sobre o ponto. O acordo com a Saeb garantiu a retroatividade. Sobre os
processos de reintegração, dos 307 que retomaram à Universidade, 208 foram deferidos
e 99 indeferidos (60 professores e 39 técnicos). Sobre os indeferidos, na reunião com os
professores no dia 19 de agosto, algumas ações foram definidas, como a via judicial, a
via administrativa e a via sindical. Após os informes, a categoria fez uma avaliação
conjunta dos pontos e constatou o avanço do governo na retirada dos direitos
trabalhistas e sociais e que é preciso fortalecer e ampliar a luta dos trabalhadores e das
trabalhadoras. Ao término da discussão, a categoria deliberou acerca do ponto. O Fórum
das ADs propôs a realização no dia 15 de setembro de um Dia Estadual de Luta, com
atos locais, com o lema "Em defesa da Educação Pública e dos Direitos Trabalhistas;
Rumo a Greve Geral", sem paralisação das atividades, com atividades a serem
construídas. A proposta foi aprovada por unatúmidade. A diretoria da Adusb apresentou
algumas propostas de encaminhamento: acompanhar e cobrar a instalação do processo
judicial acerca da violência praticada pelo governo contra a categoria e cobrar a
apuração dos fatos e a responsabilização do Estado da Bahia pela violência. Foi
aprovado por unanimidade. A feitura de uma moção de repúdio à violência da Polícia
Militar contra os estudantes da UNEB, durante manifestação ocorrida no dia 01 de
setembro de 2016, também foi aprovado por unanimidade. A filiada Edith propôs a
intensificação do trabalho de sensibilização e mobilização da categoria, e a proposta foi
aprovada por unanimidade. Baraquizio propôs, como indicativo para a avaliação da
próxima assembleia da Adusb, a suspensão, no próximo semestre, de todas as atividades
das disciplinas de natureza prática em ambientes insalubres de todos os cursos da Uesb,
caso o governo não garanta o adicional de insalubridade do conjunto dos professores
que tem direito. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Jeferson propôs
fazer uma vigília, em Salvador, no dia da reunião com a SAEB e buscar construir com o
Fórum das Ads a articulação para pressionar o Governo. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Marcos Tavares propôs que no ato do dia 15 de setembro ocorram
palestras nos três campi em lugares abertos, em um ou mais turnos; bem como indicar,
para o Fórum das Ads, a realização de uma vigília para a próxima reimião com o
secretário de Educação. As propostas foram aprovadas por unanimidade. 4. Campanha
contra o PLP 257 e a PEC 241. 4.1. Comissão de mobilização e ato em Brasília. A
mesa informou que o ANDES-SN, juntamente com outros sindicatos de servidores
públicos e várias Centrais Sindicais estão construindo uma semana nacional de Lutas,
com um grande ato em Brasília, que irá ocorrer entre os dias 12 e 14 de setembro, para
barrar o PLP 257 e a PEC 241/16, e solicitou da assembleia a indicação de nomes que
queiram participar da atividade. Os filiados Daniel de Melo e Silva e Andrea Gomes se
disponibilizaram a participar e os dois nomes foram aprovados por unanimidade. 5.
Indicação de representantes da Adusb. Participação na Frente Parlamentar Mista em
defesa da Auditoria Cidadã da Dívida. Os nomes indicados e aprovados por
unanimidade foram os de Silvânio Bezerra, Marcos Tavares e Talita Maderi; 52°
Encontro da Regional Nordeste III, que ocorrerá entre 9 e 10 de setembro em Barreiras,
não houve disponibilização de nomes da assembleia; XIV Encontro Nacional das
Instituições de Ensino Superior (lEES) e Municipais (IMES), entre os dias 16 a 18 de
setembro de 2016 em Salvador, foram indicados e aprovados com uma abstenção os
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seguintes nomes: Roberto Oliveira, Talita Maderi, Soraya Adorno, Andrea Gomes e
Marcos Tavares; Conselho de campus de Itapetinga. Foram indicados e aprovados por
unanimidade os nomes das filiadas Patrícia Cara como titular e Tahta Maderi como
suplente. Nada mais havendo a tratar, às 14 horas, eu, Cleide de Lima Chaves, secretária
gerai, lavro esta ata que será assinada por mim e pela presidente Márcia Santos Lemos.
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