ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES
REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 10H, ONLINE, DEVIDO À
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, foi realizada a reunião
do Conselho de Representantes da ADUFES, iniciando às 10 horas da manhã,
presidida pela Profª. Ana Carolina Galvão, com a presença da tesoureira da Adufes
Fernanda Binatti Chiotte e dxs seguintes representantes: Alexandre Cunha (CCS),
Ana Cláudia Meira (CCAE), Ana Lucia C. Heckert (CCHN), André Butta (Ceunes),
Carolina Sales (CCS), Eder Moreira (CCENS), Edna de Oliveira (CE), Edson de
Paula Ferreira (CT), Gaspar Paz (CAr), Jussara Fardin (CT), Luciana Soares (CE),
Luciano Vidon (CCHN), Marcia Valéria Almeida (CCS), Marcos Vogel (CCENS),
Myriam Salomão (CAr), Monica Bianco (CCJE), Odilea Dessaune (CE), Paula Silva
(CEFD) e Rafael Moreira (CCJE) para deliberação da seguinte pauta: 1) Informes;
2) Seleção para apoios financeiros cadastrados e relacionados à Covid-19 de
acordo com o Edital de auxílio à ações de solidariedade. 1) Informes: Foram
dados os informes relativos ao edital de auxílio às ações de solidariedade,
ressaltando-se que as inscrições para participação nesta seleção foram encerradas
no dia 10 de agosto. Na sequência foi efetuada a leitura pública dos projetos que se
inscreveram no referido edital. Foi ainda salientado que o edital, de acordo com a
indicação do Conselho de Representantes, deve ser nomeado como Edital Luzimar
Luciano de apoio às ações de solidariedade em virtude da Covid-19. Foi informado
aos presentes pela tesoureira da Adufes o valor total solicitado pelos inscritos, bem
como o valor total que a Adufes dispõe para apoiar as ações de solidariedade, que é
de R$30.232,76 (trinta mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).
Por fim, a presidenta da Adufes informou que no caso da presença concomitante de
titular e suplente apenas seria contabilizado o voto do titular. PAUTA 2) Seleção
para apoios financeiros cadastrados e relacionados à Covid-19 de acordo com
o Edital de auxílio a ações de solidariedade: Os projetos inscritos no edital foram
os seguintes: Minas da Quebrada; Projeto Ridere; Campanha Pindorama; Projeto
Multiplicação; Coletivo Afoxé; Coral Serenata; Gold; Associação Ateliê de Ideias;
Instituto Raízes; Ação da Pastoral da Criança em Eldorado; Aranauê; Campanha de
solidariedade Nós por Nós. Despertar do Morro; Rede Afirmação; CEUNES em
Ação; Fórum de Mulheres do ES. O CR buscou o melhor atendimento a todos os
projetos inscritos que atenderam ao critério de vinculação de ações relacionadas à
pandemia. Após a leitura dos projetos o CR deliberou à unanimidade pela exclusão
do Projeto Aranauê, por não apresentar vinculação direta com o escopo do edital,
que são ações relativas aos impactos da Covid-19, mantendo os demais projetos
inscritos por atenderem ao escopo do referido edital. Como o valor total solicitado
pelos projetos inscritos ultrapassa o valor delimitado pela Adufes, os presentes
passaram a construir critérios que viabilizassem o atendimento da maioria dos

projetos inscritos, mesmo que não atendendo aos valores demandados. Os critérios
aprovados foram: 1) Redução de 50% do valor de todos os projetos inscritos; 2)
Para aqueles projetos inscritos que esse corte significaria atribuir o valor inferior a
R$ 1.000,00, definiu-se que o valor mínimo seria de R$ 1.000,00; 3) Para aqueles
projetos que o valor após o corte de 50% foi superior a 3.000,00, decidiu-se que o
valor máximo seria delimitado em R$ 3.000,00 reais. ESTE CRITÉRIO FOI
APROVADO À UNANIMIDADE PELOS CONSELHEIROS PRESENTES. Na
sequência efetuou-se novamente a leitura dos projetos inscritos e a definição dos
valores que cada projeto receberá da ADUFES, de acordo com as ações definidas
por cada entidade no processo de inscrição no edital e aplicando os critérios
aprovados. Assim, foram indicadas a destinação dos recursos para os projetos com
a seguinte distribuição: Minas da Quebrada R$ 3.000,00 (três mil reais); Projeto
Ridere R$1.000.00 (hum mil reais); Campanha Pindorama R$1.000.00 (hum mil
reais); Projeto Multiplicação R$2.967,00 (dois mil, novecentos e sessenta e sete
reais); Coletivo Afoxé R$ 3.000,00 (três mil reais); Coral Serenata R$2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais); Gold R$ 3.000,00 (três mil reais); Associação Ateliê de
Ideias R$ 3.000,00 (três mil reais); Instituto Raízes R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais); Ação da Pastoral da Criança em Eldorado R$1.000.00 (hum mil
reais); Campanha de solidariedade Nós por Nós R$1.000.00 (hum mil reais).
Despertar do Morro R$1.000.00 (hum mil reais); Rede Afirmação R$1.000.00 (hum
mil reais); CEUNES em Ação R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Fórum de
Mulheres do ES R$ 2.500,00 (dois mil reais). A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
PELOS PROJETOS FOI APROVADA À UNANIMIDADE PELOS PRESENTES.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu,
Ana Lucia Coelho Heckert, 1ª Secretária do Conselho de Representantes, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela
presidenta.
Vitória, 26 de agosto de 2020.
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