ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2020
ÀS 9H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte foi realizada reunião da Diretoria da
ADUFES, presidida pela Prof.ª. Ana Carolina Galvão e com a presença dos seguintes
diretores: Aline Bregonci, Daniela Zanetti; Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti,
Marlene Cararo e Nelson Figueiredo para deliberação da seguinte pauta: 1) Informes; 2)
Interrupção das lives até final de julho; 3) Lives; 4) Escolha da logo Adufes; 5)
Tratamento médico da funcionária Janice; 6) Assembleias online; 7) Participação da
diretoria no CONAD; 8) Contratação de atuário (Unimed); 9) Apoio financeiro. PAUTA
1. Informes: A Presidenta apresentou os seguintes informes: 1.Reunião entidades / governo
do Estado dia 15 de junho: SEDH (Nara Borgo), Alberto Gavini, Agência de
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Secretaria de
Desenvolvimento), SETADES (Cyntia Figueira Grillo). Helder Salomão, Iriny Lopes, Arlindo
Vilaschi, Clemilde, Kelder Brandão, Ana Carolina Galvão. Depois de 1 hora de apresentação
das ações do Estado, Arlindo fez uma fala afirmando que “tudo” o que foi feito até agora é
insuficiente e ineficaz, pois o número de casos e óbitos aumenta e os impactos sociais e
econômicos não diminuíram. Clemilde reiterou a fala de Arlindo e chamou atenção para a
necessidade de ouvir os trabalhadores e não só os empresários. Ana Carolina - As
recomendações da ciência não estão sendo seguidas. São pesquisas, tratamento de dados,
elaboração de orientações e o governo queixa-se de que os cientistas “só” fazem ciência,
mas não colocam nada em prática. As tentativas de diálogo não têm avançado.
Agradecemos a disponibilidade dos representantes do governo, mas enquanto “patinamos”,
as pessoas estão morrendo! Estamos fazendo reunião para marcar reunião e nada
acontece. Nara e Gavini insistiram nas doações de cestas, ações sociais. Arlindo ressaltou
que não se nega isso, mas reiterou que as medidas não estão funcionando. Clemilde insistiu
que todas as doações de cestas e outros insumos não terá resultado sem um
distanciamento social estabelecido com seriedade e rigor. Iriny agradeceu aos interlocutores
do governo, mas ressaltou que há necessidade de renda mínima, soluções habitacionais e
medidas protetivas de saúde rigorosas. 2. Relatoria da reunião do Fórum Capixaba em
Defesa da Vida dos/as Trabalhadores/as e outros informes do Fórum, realizada em
22/06/2020 das 19h25 às 21h20, teve como pauta a avaliação da intervenção na Praia da
Camburi, no dia 21 de junho, com a instalação de cruzes e faixas. A avaliação foi de que o
ato foi bem sucediso, com repercussão na imprensa local e nacional e que as próximas
intervenções deverão ser planejadas com mais critério do ponto de vista da segurança.
Propôs-se intervenção em frente à Fecomércio, com empilhamento de réplicas em tecido de
corpos, simbolizando os mortos pela Covid no estado e outra intervenção com cruzes na
Praia da Costa, ambas a terem datas definidas posteriormente. Deliberou-se pelo apoio à
greve dos entregadores por aplicativos, que aconteceu no dia 01 de junho, com o apoio da
Adufes. 3. Conselho Fiscal: A diretoria anterior precisava ter feito eleição de novo Conselho
Fiscal (CF), pois o mandato se encerrou em 17/10/2019. Quando a atual diretoria assumiu,
agendamos reunião para 20 de março, mas entramos em isolamento social. O CF com
mandato até outubro, por sua vez, não entregou parecer. A secretaria enviou e-mail ao CF
em 26/06: “Solicitamos aos membros do Conselho Fiscal da Adufes, cumprindo o que
determina o Regimento vigente, que encaminhe para Diretoria o parecer final referente ao
período do mandato, de 17/10/2018 a 17/10/2019. Favor acusar o recebimento desse e
informar um prazo que entendam como possível para emitir o parecer”. Não recebemos
nenhum retorno. 4. Atualização sobre apoio financeiro (aprovado na reunião do CR).

DOAÇÕES ADUFES 2ª ETAPA

PROJETO

AÇÃO

VALOR
AUTORIZADO
(CR)

VALOR
UTILIZADO
ATÉ 29/06

VALOR
PENDENTE

VALOR
TOTAL
PREVISTO

SITUAÇÃO

Máscaras
solidárias

Confecção de máscaras
reutilizáveis, doadas para
comunidades carentes.

R$ 2.000,00

R$ 1.185,00

R$ 815,00

R$ 2.000,00

ABERTO

Lab. de
manutenção de
equipamentos
hospitalares (CT)

Peças para substituição nos
equipamentos.

R$ 38.400,00

R$ 8.445,40

R$ 0,00

R$ 8.445,40

ENCERRADO

Produção de
protetores faciais

Alimentação para voluntários
que trabalham na confecção de
protetores faciais.

R$ 14.500,00

R$ 0,00

R$ 14.500,00

R$ 14.500,00

PREVISTO.
Contrato
assinado.
Validade (23/08)

ASSOC. DAS
PANELEIRAS DE
GOIABEIRAS

85 Cestas básicas

R$ 5.100,00

R$ 4.845,00

R$ 0,00

R$ 4.845,00

ENCERRADO

Campanha Nós
por Nós contra a
Covid-19

17 Cestas básicas

R$ 1.000,00

R$ 976,84

R$ 0,00

R$ 976,84

ENCERRADO

Mutirão do Bem
Viver

25 Cestas básicas

R$ 1.000,00

R$ 397,62

R$ 602,38

R$ 1.000,00

ABERTO

R$ 62.000,00

R$ 15.849,86

R$ 15.917,38

R$ 31.767,24

SALDO
REMANESCENTE:
AUTORIZADO (-)
TOTAL
PREVISTO) =
R$30.232,76

Totais

5. Ferramenta para realização de assembleias e reuniões on line: Google (250 pessoas);
Zoom (não deu retorno ao nosso contato); Jitsi (instável); RNP (do governo); Invent (mais de
R$ 2 mil reais por reunião); NDC (Cisco) (cotação entre R$350 a 400 por evento); Vixphy
aguardando retorno prometido para segunda, 29/06); Webex Cisco Mettings: R$199,00
(mais viável até agora). PAUTA. 2). Interromper as lives: até final de julho, exceto em caso
de alguma situação urgente. APROVADO por unanimidade. PAUTA 3) Lives: Tema: O
avanço da vigilância sobre a educação pública brasileira Convidados: Leonardo Ribeiro da
Cruz e Rafael Bellan, mediação Junia. Data: 15/07. APROVADO por unanimidade. PAUTA
4) Escolha da logo Adufes: selecionadas duas opções enviadas à diretoria - 1 e 3 (1.
Letras abertas, 3. Letras abertas U fechado) para votação da base, podendo ter a definição
de uma nova elaboração. Apresentar à categoria a história da marca e a proposta de
referência da alteração. APROVADO por unanimidade. PAUTA 5) Tratamento médico da
funcionária Janice: A diretoria deliberou por custear o procedimento médico (R$3.500,00),
com base na decisão da AG de agosto de 2019, não havendo necessidade de submeter a
decisão ao CR ou nova Assembleia. Caso haja alguma dificuldade junto ao Conselho Fiscal
ou para assinatura da Ata que aprovou a decisão, a diretoria precisará submeter novamente
à assembleia. A funcionária Janice foi orientada a juntar toda a documentação
comprobatória da necessidade e pagamentos. PAUTA 6) Assembleias online: 6.1 Definir a
ferramenta: Cisco, uma vez que não obtivemos retornos e outras não nos atendem.
APROVADO por unanimidade. 6.2 Estabelecer a data. 10 de julho, podendo sofrer ajuste
conforme adaptação à ferramenta. APROVADO por unanimidade. PAUTA 7) Participação
da diretoria no CONAD: Junia propôs tentar redigir texto em nome da diretoria, embora
não esteja com tempo para fazê-lo com muita antecedência (será enviado para avaliação).
Junia se candidatará pela Diretoria na AG. APROVADO por unanimidade. PAUTA 8)
Contratação de atuário (Unimed): Perito atuarial, sobre a contratação de uma perícia feita
por ele sobre os nossos contratos com a UNIMED. Serão encaminhadas as perguntas ao
atuário para fazer orçamento. PAUTA 9) Apoio financeiro: conforme recomendação do CR,
fazer um “edital” de cadastramento para novas doações. Prof. Edson vai providenciar junto à
Assessoria Jurídica. APROVADO por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan,
Secretária Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim
e pela presidenta.

Vitória, 03 de julho de 2020.

Ana Carolina Galvão Marsiglia
Presidenta

Junia Claudia S. de Mattos Zaidan
Secretária Geral

