
30/04/2020 Gmail - Consulta ao CR URGENTE

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4058c6ff0e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-560752652208266237&simpl=msg-a%3Ar-56075… 1/2

Ana Carolina Galvão <galvao.marsiglia@gmail.com>

Consulta ao CR URGENTE
Ana Carolina Galvão <galvao.marsiglia@gmail.com> 5 de abril de 2020 19:50
Para: myriamsalomao <myriamsalomao@gmail.com>, patriciadabreu <patriciadabreu@gmail.com>, gasparpaz
<gasparpaz@gmail.com>, edreboucas br <edreboucas.br@gmail.com>, gabriel luchini <gabriel.luchini@gmail.com>,
belichjr <belichjr@gmail.com>, jarpint <jarpint@hotmail.com>, fabyodutra <fabyodutra@gmail.com>, anameira2002
<anameira2002@yahoo.com.br>, raisamartins <raisamartins@gmail.com>, edercmoreira <edercmoreira@hotmail.com>,
mrvogel2006 <mrvogel2006@gmail.com>, letpau <letpau@yahoo.com.br>, ligiarsgomes <ligiarsgomes@hotmail.com>,
rrbehr <rrbehr@gmail.com>, rafael l moreira <rafael.l.moreira@ufes.br>, jbherkenhoff <jbherkenhoff@uol.com.br>,
susipetinelli <susipetinelli@gmail.com>, mofbianco <mofbianco@gmail.com>, ampetronetto <ampetronetto@gmail.com>,
pfvidon <pfvidon@gmail.com>, marcelobarreira <marcelobarreira@ymail.com>, ana heckert <ana.heckert@gmail.com>,
andremichelato <andremichelato@gmail.com>, betebarros <betebarros@uol.com.br>, tomgilbr <tomgilbr@gmail.com>,
sarcinellib <sarcinellib@yahoo.com.br>, carolina sales <carolina.sales@outlook.com>, alexandre cunha
<alexandre.cunha@ufes.br>, ritacdl <ritacdl@gmail.com>, silvapf <silvapf@yahoo.com.br>, souzamarcia30
<souzamarcia30@yahoo.com.br>, odidessaune <odidessaune@gmail.com>, deboramdoamaral
<deboramdoamaral@gmail.com>, oliveiraedna <oliveiraedna@yahoo.com.br>, lucianaprgs <lucianaprgs@gmail.com>,
andrepibu2 <andrepibu2@bol.com.br>, marcia modelab <marcia.modelab@gmail.com>, Edson Ferreira
<edinhopaulaferreira@gmail.com>, boeres <boeres@inf.ufes.br>, Jussara fardin <jussara.fardin@ufes.br>

Vitória, 05 de abril de 2020

 

Ao Conselho de Representantes da Adufes

 

Prezadas/os conselheiras/os,

Esperamos que estejam todas/os bem de saúde, bem como seus familiares e pessoas queridas.

A diretoria da Adufes tem recebido várias sugestões e propostas para prestar ajuda financeira a várias inicia�vas
humanitárias nesse momento, em virtude da pandemia do Novo Coronavírus.

Já providenciamos ajuda a três campanhas, mas consideramos insuficiente o que pudemos fazer até aqui (Alegre,
São Mateus e Grande Vitória).

A diretoria havia se programado para realizar, ainda no mês de março de 2020, a apresentação da proposta
orçamentária em Assembleia Geral (AG), o que foi impossibilitado pela pandemia. Por essa razão, estamos
fazendo a administração financeira com base no orçamento executado em 2019, no qual �vemos uma despesa de
R$67.572,22 para as festas juninas realizadas em Alegre, São Mateus e Goiabeiras.

A diretoria decidiu, que mesmo sem isolamento social, não há clima para “festa junina” neste ano. Além disso, a
pandemia ainda deve nos manter isolados em casa por mais tempo, o que também inviabiliza providências
preparatórias para tal evento, mesmo que se pretendesse realizá-lo.

Assim, considerando a impossibilidade de realização de AG da categoria; o grande número de pessoas
necessitadas; a urgência de providências na direção de ajudar aos que mais precisam (e com isso, inclusive,
respondendo com isso a sugestões de conselheiras/os e de outras/os docentes que tem nos procurado), estamos
solicitando ao Conselho de Representantes que, em caráter de excepcionalidade, se manifeste em relação à
realocação das despesas de festas juninas (R$67.572,22), para ajuda humanitária.

O Conselho de Representantes, conforme Art. 20. do Regimento da Adufes, é órgão consul�vo e delibera�vo,
subordinado hierarquicamente à Assembleia Geral, estando entre suas competências, “encaminhar sugestões
aos outros órgãos da ADUFES-S.SIND visando o cumprimento de seus obje�vos” (Art. 23, inciso III) e “dar parecer
sobre matérias que devam ser objeto de deliberação da Assembleia Geral” (Art. 23, inciso IV). Vale ressaltar que
entre os obje�vos da Adufes estão “buscar a integração com movimentos e en�dades de trabalhadores na luta
por melhores condições de trabalho e de vida e pela livre organização sindical” (Art. 7º, inciso XIV) e “lutar pela
democra�zação da sociedade brasileira” (Art. 7º, inciso XV), o que só é possível reduzindo, mesmo que
emergencial e palia�vamente, as condições de sobrevivência das pessoas. Desse modo, trata-se de um ad
referendum em caráter de excepcionalidade, que será subme�do à Assembleia da categoria assim que possível
realizá-la.

O recurso informado (R$67.572,22) será disponibilizado para auxiliar:

1) Estudantes cadastrados nos auxílios da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s e Cidadania (Proaeci). Vale salientar
que essa foi uma sugestão da nossa base docente, uma vez que a Pró-Reitoria de Extensão foi procurada por nós e

Parte encoberta para preservar as informações de contato pessoal das/os conselheiras/os
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informou que não havia nenhuma ação protagonizada pela PROEX.

2) Compra de embalagens para produção de álcool em gel para distribuição em hospitais do estado. Segundo
informado pelo cadastramento de ações do CT, o LabPetro deverá par�cipar com o controle de qualidade do
material a ser produzido.

Pedimos às/aos conselheiras/os que se manifestem até o dia 8 de abril, respondendo a este e-mail, informando
se aprovam ou não o encaminhamento proposto de realocação de recursos, até o valor de R$67.572,22 (sessenta
e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), u�lizados em 2019 para a finalidade de
festas juninas, sendo empenhados em 2020 para ajuda humanitária.

OBS: todas/os podem se manifestar livremente e faremos o controle de manifestações considerando
�tulares/suplentes.

 

Certamente contaremos com a colaboração de todas e todos e agradecemos desde já a parceria.

 

Cordialmente,

 

Ana Carolina Galvão

Presidenta

Gestão Adufes Proposi�va e Plural

---------------------------------------------------
Ana Carolina Galvão
Centro de Educação - UFES


