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Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos onze dias do mês de outubro de
dois mil e dezesseis, iniciada às 14 horas e 30 minutos no auditório do Módulo de
Educação, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga,
em segunda convocação, presidida por Márcia Santos Lemos (presidente), Cleide de
Lima Chaves (secretária geral) e Jânio Benevides, onde estiveram presentes os vinte e
quatro assinantes da lista de presença em anexo, com a seguinte pauta aprovada: 1.
Informes; 2. Avaliação da conjuntura nacional e da negociação com o Governo da
Bahia; 2.1. Indicativo Nacional: Paralisação das atividades no dia 25 de outubro; Greve
Geral: primeira quinzena de novembro; 2.2. Indicativo da Assembleia realizada no dia 2
de setembro de 2016: Avaliar a suspensão das 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 faz jus; 3. Eleições
ADUSB; 3.1. Formação da Comissão Eleitoral; 3.2. Regimento; 3.3. Edital de
convocação; 4. Minuta de Resolução do Orçamento Participativo; 5. Indicação de
representantes: Comissão Estatuinte; Comité Gestor do Programa de Assistência
Estudantil; Comissão responsável pela construção das sedes. 1. Informes. A plenária
prestou os seguintes informes. Jorge Nascimento informou que participou do encontro
do Setor das Estaduais do Andes em Brasília no final de semana de 08 e 09 de outubro.
Nessa reunião, foi aprovado o dia 25 de outubro como o dia nacional de luta pelos
serviços públicos e pela educação, bem como foi discutida a possibilidade de uma greve
geral, senão de todos os trabalhadores, uma greve geral da Educação. Ele infomiou,
ainda, que as Universidades Estaduais do Ceará estão em greve, bem como as do
Paraná, Minas e Piauí. Márcia Lemos prestou os informes da diretoria. Ela informou
sobre o Festival Próxima Estação que ocorrerá em Vitória da Conquista no dia 15 de
outubro, com o objetivo de construir uma atividade para ampliar o dialogo com a
comunidade, em função do conjunto de ataques contra a Educação, especialmente a
reforma do Ensino Médio, que irá atingir diretamente as licenciaturas. Informou acerca
da reunião ocorrida no dia 8 de setembro para tratar sobre o corte do adicional de
insalubridade. O Fórum das ADS, GT Insalubridade e representantes docentes das áreas
com processos indeferidos, estiveram reunidos com o Diretor da Junta Médica do
Estado, Carlos Caldas e o Superintendente da Secretaria de Administração, Adriano
Tambone. De acordo com o representante da Junta, ainda encontram-se no setor o
seguinte quantitativo de solicitações de professores e técnico-administrativos: UEFS
(136), UESB (56), UESC (32) e UNEB (29). O Fórum defendeu a melhoria das
condições de trabalho, denunciou a falta de material básico nas Universidades e cobrou
a reintegração imediata do adicional de insalubridade para todos que possuem o direito.
O GT apresentou as inconsistências na análise dos processos indeferidos, discutiu as
especificidades das áreas e apontou equívocos em pareceres distintos para casos de igual
teor. Após uma longa reunião, ficou acordado entre o Fórum das ADs, Junta Médica e
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Secretaria da Administração (SAEB), os seguintes encaminhamentos: as áreas deverão
preparar um arrazoado, indicando as inconsistências nos pareceres, destacando as
especificidades que devem ser observadas pela Junta, a concomitância de risco químico
e biológico, as substâncias que independem de aferição e a realização de trabalho
semelhante ao desenvolvido por áreas que tiveram seus pleitos deferidos. Este arrazoado
deverá constar o nome dos docentes que se enquadram nas situações descritas e será
encaminhado para a Junta Médica e SAEB, pelas Associações Docentes; os processos
com solicitação de revisão do parecer, que ainda não foram encaminhados para o
Governo, deverão ter sua entrega agendada pela Universidade, diretamente na Junta
Médica, por meio do telefone (71) 3116-5244. A finalidade é evitar a morosidade na
tramitação entre os setores. No dia 15 de setembro, o Fórum das ADs ajustará com a
SAEB o cronograma para reanálise dos pedidos indeferidos, com garantia de celeridade;
Os processos deferidos terão retroatividade à data do corte e imediata implantação na
folha de pagamento, a ser providenciada pela própria SAEB. Nos casos dos processos
indeferidos após pedido de reconsideração, a Junta Médica elaborará parecer com
justificativa e orientação sobre como proceder. As administrações das Universidades
devem viabilizar a contratação da empresa para aferição das substâncias químicas. A
SAEB assumiu o compromisso de agilizar a bxirocracia e o recursofinanceironecessário
para tal contratação. Márcia Lemos informou sobre a reunião cora o Fórum de Reitores
ocorrida no dia 16 de setembro, na UNEB, campus de Salvador. O Movimento Docente
questionou a postura dos gestores diante dos atos de violência do Governo Rui Costa
(PT). Apesar da brutalidade dos atos, o Fórum de Reitores apenas tem se manifestado
por meio de nota. No dia 22 de agosto, professores foram agredidos por seguranças do
governador durante inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em
Vitória da Conquista. O reitor da Uesb chegou a classificar a violência promovida por
seguranças de Rui Costa como um "incidente". Em 01 de setembro, estudantes da Uneb
foram agredidos e ameados pela Polícia Militar (PM) durante manifestação pelo "Fora
Temer". O Fórum de Reitores não se manifestou sobre o assunto. Com o anúncio do
aumento de 12 milhões destinados à Uesb, os docentes cobraram dos gestores uma
atuação firme, junto ao Governo, para garantir direitos trabalhistas. Progressões,
promoções e mudanças de regime estão paradas por falta de orçamento e por falta de
vagas. Nenhum compromisso foi assumido pelo Fórum de Reitores. Sobre a licença
sabática. Reitores e Reitora optaram por não construir um entendimento comum sobre o
reconhecimento da licença sabática como irai direito adquirido para os docentes com
mais de sete anos no efetivo exercício do magistério superior até a publicação da lei
13.471/15. Tal postura só evidencia a falta de compromisso dos gestores com direitos
trabalhistas e facilita a ação do Governo. Sobre o adicional de insalubridade, as Ads
cobraram celeridade na contratação da empresa para aferir o risco químico nas
universidades e os reitores afirmaram que estão avaliando se a melhor forma de
contratação seria a individual ou coletiva, através de consórcio. O impasse em relação
ao corte do adicional de insalubridade já dura 09 meses e os gestores ainda estão
avaliando encaminhamentos que deveriam ter sido providenciados há muito tempo. A
mesa informou a realização de uma reunião com a reitoria da Uesb no dia 5 de outubro,
que tratou de assuntos referentes aos direitos trabalhistas dos docentes, previdência,
licença sabática, insalubridade, promoção, progressão e concessão do terreno para
construção das sedes da Adusb. A Procuradoria Jurídica (PROJUR) encaminhou a
reanálise do parecer sobre a concessão da licença sabática e a administração da UESB
está providenciando a contratação da empresa para agilizar aferição dos riscos químicos.
A Adusb apresentou a necessidade de ajustar o termo de permissão de uso dos terrenos
para construção das sedes do sindicato em Vitória da Conquista e Itapetinga. A minuta
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apresentava cláusulas que não correspondiam ao acordado anterioraiente. O assessor
jurídico da Adusb pontuou as correções necessárias e o Reitor, Prof. Paulo Roberto
Pinto, assumiu o compromisso de discutir o assunto com a PROJUR na segunda-feira
(10 de outubro). Sobre a licença sabática, mais uma vez, a Procuradoria Jurídica da
Uesb emitiu parecer contrário aos direitos dos docentes. A Adusb e o Conselho
Superior Universitário (CONSU) solicitaram reconsideração do parecer da PROJUR
sobre a concessão da licença sabática. No entanto, a procuradoria manteve o
entendimento de que o docente não tem direito à licença, mesmo tendo cumprindo o
critério mínimo de 07 anos. O parecer desconsidera o limite de saída de até 02
professores por departamento ao ano e que impedia a concessão da licença. Apenas os
professores que ingressaram com o pedido antes da extinção da Sabática em 31 de
dezembro de 2015 terá direito à licença. A instituição ainda aguarda parecer da
Procuradoria Geral do Estado solicitado pela reitoria da Uesc. Sobre o corte do
adicional de insalubridade, a UESB está providenciando a análise inicial dos
laboratórios e das substâncias utilizadas nestes espaços. Essa pré-análise visa facilitar o
trabalho da empresa a ser contratada e o acompanhamento da instituição no processo de
aferição. Segundo informado pela reitoria, o Governo da Bahia tem se esquivado em
liberar os recursos necessários para a contratação da empresa. O secretário de
Administração, Adriano Trambone, se comprometeu, em reimião com o Fórum das Ads,
a auxiliar no processo de contratação, bem como a liberação dos recursos financeiros
necessários. O governo ainda não se posicionou formalmente sobre a disponibilização
dos recursos. Sobre a previdência, a Adusb cobrou que a Reitoria assuma o
compromisso de não fazer campanha para adesão ao PREVBAHIA, que é facultativo.
Todos os servidores que ingressaram no serviço público após a regulamentação da
previdência complementar, em 29 de julho de 2016, não terá direito a aposentadoria
integral. Atualmente, dois professores da Uesb se aposentarão de acordo com o teto do
INSS. Sobre promoção e progressão na carreira, a reitoria infomiou que o governo não
realizará nenhuma promoção e progressão devido ao limite de gastos com pessoal
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente a Uesb possui 77 processos de
promoção com vaga e 66 de progressão tramitando na SAEB e mais 04 processos de
promoção e 04 de progressão que estão na UESB. Ocorreu uma reunião com as
entidades (AFUS, DCE E ADUSB) em Conquista no dia 7 de outubro. No dia 10 de
outubro ocorreu a reunião do Fórum das ADs em Ilhéus e no dia 13 de outubro ocorrerá
a reunião com o Fórum das 12, também em Ilhéus. Entre os dias 25 e 27 de novembro,
ocorrerá em Ilhéus o XIV Encontro dos docentes das UEBAs, que é uma atividade
bianual para discutir os rumos da luta docente na Bahia. Foi aprovada na Câmara dos
Deputados nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, por 366 votos a favor, 58 a mais que
o necessário, contra 111 votos contrários e duas abstenções, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 241 que congela verbas da saúde e educação por 20 anos e destrói o
serviço público. O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
(Fonasefe) está articulando diversas ações para barrar essa medida e seguir com a
mobilização, pois depois ainda serão realizados os dois turnos no Senado. Nesta semana
serão realizadas mobilizações por todo o Brasil e nos estados. A ideia é combinar ações
com todos os setores dispostos a lutar, em especial com os estudantes que estão
construindo as ocupações nas escolas. 2. Avaliação da conjuntura nacional e da
negociação com o Governo da Bahia. Márcia Lemos informou que o Fórum das ADs
se reuniu com o Governo no dia 26 de setembro e que, em total desrespeito ao
Movimento Docente das Universidades Estaduais da Bahia, o governo Rui Costa foi à
reunião sem respostas à pauta 2016. O secretário da Educação, Walter Pinheiro, não
compareceu em função de suposta incompatibihdade na agenda e enviou como
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representante o subsecretário, Nildon Pitombo. Os diretores das associações docentes
registraram a indignação com a ausência do chefe da pasta, que logo na primeira
reunião com a categoria apontou para a abertura da negociação. Na oportunidade, as
seções sindicais denunciaram a crescente criminalização da comunidade universitária
pelo Governo Rui Costa, além de reafirmar a disposição para endurecer a luta, caso não
haja avanço na negociação da pauta. Após a forte pressão dos professores e professoras,
o Fórum das ADs conseguiu arrancar do representante da SEC os seguintes
compromissos: 1) Agendar uma reunião com Walter Pinheiro para o mais breve
possível, de preferência nos próximos dez dias; 2) Entregar, até esta sexta-feira (30),
uma resposta oficial sobre cada um dos itens da pauta de reivindicações, incluindo a
licença sabática e as cotas orçamentárias destinadas ás universidades para 2017; 3)
Solicitar junto á Procuradoria Geral do Estado, também até o dia 30, um parecer sobre o
instrumento jurídico adequado para restabelecer a licença sabática. O Fórum também
exigiu que a Secretaria de Educação atue para resolver a reintegração do adicional de
insalubridade, cortado ilegalmente há quase um ano. A SEC assumiu o compromisso de
verificar o quantitativo de processos na Junta Médica e como intervir na resolução
imediata do problema O prazo para que a SEC apresente uma posição sobre o tema é 4
de outubro. Sobre o orçamento para as UEBAs, segundo Nildon Pitombo, o governador
Rui Costa conversou com o secretário sobre a possibilidade de ampliar o orçamento das
universidades através de incremento na rubrica de capital para a garantia das demandas
de custeio e investimento das Ueba em 2016, através de suplementação, e em 2017. O
Fórum da ADs aguarda o envio das cotas destinadas para 2017 e a posição oficial do
Governo até o dia 30 de setembro. Em se tratando da garantia das promoções e
progressões, o subsecretário informou que a posição da SEC, ainda não consolidada no
governo, é que a tramitação deve se encerrar no âmbito das Universidades Estaduais da
Bahia (UEBA). Já para a mudança de regime de trabalho, Pitombo informou que podem
ser feitas automaticamente a partir da declaração do ordenador de despesas das
universidades. No entanto, ressaltou que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe
limites ao estado para a concessão dos direitos. Quanto ao aumento salarial da categoria
docente de 15,5%, incluído o reajuste linear, Pitombo declarou que essas questões são
de competência do governador Rui Costa e não definidas pela SEC. O Fórum das ADs
entregou a Pitombo um documento reivindicando que a SEC atue junto ao Governador
para o imediato restabelecimento da Licença Sabática. A proposta é que o poder
executivo proponha a revogação do inciso III do artigo 15° da lei estadual (n°
13.471/2015) que anula a concessão da licença. Pitombo informou que a SEC
encaminhará à Procuradoria Geral do Estado (PGE) um documento para que o órgão se
posicione sobre a garantia do direito trabalhista, que, segundo ele, é consenso, no
âmbito do governo, e deve ser restabelecido imediatamente porque não há ónus
financeiro ao Estado. A próxima reunião com a SEC foi solicitada para ocorrer no dia
17 de outubro. 2.1. Indicativo Nacional: Paralisação das atividades no dia 25 de
outubro; Greve Geral: primeira quinzena de novembro. 2.2. Indicativo da
Assembleia realizada no dia 2 de setembro de 2016: Avaliar a suspensão das
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 faz jus. Márcia Lemos informou que as Consignas
aprovadas no FONASEF/Reunião do setor foram: Todos às ruas, rumo a Greve Geral;
Contra as Reformas da Previdência, Trabalhista e o PLC 30 da Terceirização; Contra o
PLS 54(PL 257), PLS 204, a Pec 241, PL 4567 e MP 746; Contra o Ajuste Fiscal e pela
Auditoria da Divida Pública e redução da taxa de juros; Em defesa do Emprego; Contra
a Lei da Mordaça e a Reforma do Ensino Médio. Informou ainda acerca dos indicativos
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feitos pelo Fórum das Ad's, de um Ato estadual em Salvador e paralisação no dia 26/10,
com atividade na SEC e na Assembleia Legislativa. Após os informes, a assembleia
discutiu e fez análise de conjuntura, destacando que o Dia Nacional de Luta dos
Servidores Públicos e da Educação (25 de outubro) é um chamado das centrais sindicais
para construção da greve geral e que o momento é grave e de luta, com direitos
conquistados a duras lutas sendo destruídos. A segunda-feira (10) foi uma amostra de
que senadores e deputados estão ao lado de Temer para fazer a classe trabalhadora pagar
a conta da crise. É urgente que toda a população se organize e ocupe as ruas para barrar
os ataques aos direitos políticos, trabalhistas e sociais. Professoras e professores
defendem a resistência da classe trabalhadora contra o ajuste fiscal aplicado por Temer
e sua base parlamentar. Os indicativos nacionais foram aprovados pela assembleia, com
uma abstenção: 1. Paralisação (com mobilização) das atividades no dia 25 de outubro
(dia Nacional de luta dos servidores públicos e da educação); 2. Greve geral para
primeira quinzena de novembro. Caso não haja articulação para a primeira quinzena de
novembro, a Adusb acompanhará as datas indicadas nacionalmente; todas as bandeiras
foram aprovadas. O indicativo do Fórum das Ad's, de realização de um ato estadual em
Salvador e paralisação no dia 26/10, com atividade na SEC e na Assembleia Legislativa
da Bahia, foi aprovado, com uma abstenção. Cristiano Ferraz propôs que a Adusb
encaminhe para o Fórum das Ads a reflexão sobre a construção da greve docente das
UEBAs no ano que vem e a proposta foi aprovada com uma abstenção. Simone
Gualberto propôs que seja construída uma mobilização dentro da Universidade antes do
dia 25 de outubro, convocando a comunidade universitária para as paralisações e a
proposta foi aprovada por unanimidade. Roque Trindade propôs uma moção de
aplauso/apoio para os discentes do IFBA que estão mobilizados contra a Reforma do
Ensino Médio, e a proposta foi aprovada por unanimidade. Sobre o indicativo da
Assembleia realizada no dia 2 de setembro de 2016 - avaliar a suspensão das atividades
das disciplinas de natureza prática em ambientes insalubres, de todos os cursos da Uesb,
caso o governo não garanta o adicional de insalubridade ao conjunto dos professores
que faz jus - a assembleia debateu o tema e fez outra proposta, substitutiva, de manter a
categoria mobilizada para os dias 25 e 26 de outubro e continuar o processo de pressão e
negociação junto ao Governo para garantir o adicional de insalubridade aos professores
que fazem jus. Essa proposta foi aprovada com duas abstenções. 3. Eleições ADUSB;
3.1. Formação da Comissão Eleitoral. A comissão eleitoral, aprovada por
unanimidade, é formada por Nelma Gusmão (DCHEL), Débora Cardoso (DCEN), Alda
de Souza (DCHL), Alba Benemérita (DS II), Roque Trindade (DCET) e Rosalve Lucas
(DG). A primeira reunião dos responsáveis pelo processo acontecerá na sexta-feira (14),
às lOh na sala da Adusb em Vitória da Conquista. 3.2. Regimento; 3.3. Edital de
convocação. O edital de convocação para eleições da Adusb biénio 2016 - 2018 e o
regimento eleitoral foram aprovados, por unanimidade, pela categoria. O prazo final
para inscrição das chapas é 11 de novembro às ISh. A campanha acontecerá de 17 de
novembro a 6 de dezembro, com eleições nos dias 7 e 8 de dezembro. O edital e o
regimento serão disponibilizados no site da Adusb e amplamente divulgados. 4. Minuta
de Resolução do Orçamento Participativo. A reitoria encaminhou ao CONSU a
minuta de resolução do orçamento participativo, elaborada por uma comissão instituída
pelo Conselho. A Assembleia aprovou, por unanimidade, que defendamos os princípios
já aprovados pela Adusb como paridade, transparência e democracia internas. 5.
Indicação de representantes: Comissão Estatuinte; Comité Gestor do Programa de
Assistência Estudantil; Comissão responsável pela construção das sedes. Foram
aprovados os seguintes nomes, por unanimidade: Comissão Estatuinte: Cristiano
Ferraz como titular e Márcia Lemos como suplente; Comité Gestor do Programa de
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Assistência Estudantil: Sérgio Barroso em Vitória da Conquista, Jorge Barros em Jequié
e Talita Maderi em Itapetinga; Comissão responsável pela construção das sedes: foi
incluído o nome de Nelma Gusmão. Nada mais havendo a tratar, ás 19 horas, eu, Cleide
de Lima Chaves, secretária geral, lavro esta ata que será assinada por mim e pela
presidente Márcia Santos Lemos.

