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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES, REALZADA NO DIA 02 DE
FEVEREIRO DE 2021, ÀS 14H
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Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h, foi realizada
online (devido à pandemia da Covid-19) a reunião da Diretoria da Adufes, presidida
pela Professora Ana Carolina Galvão, com a presença dos seguintes diretores: Aline
Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti e Keli Xavier. Constaram
da reunião - 1) Informes: 1.1-. Contrato do Plano de Saúde dos funcionários da
Adufes está sendo migrado para outra operadora, mas com as mesmas condições.
1.2-.Carreata no dia 27/01 organizada pelos coletivos de base da educação básica
contra o retorno presencial das aulas e por vacinação teve a participação da Adufes,
tanto na organização, quanto com nosso comparecimento. Ana e Junia estiveram
presentes ao ato no Palácio Anchieta, que encerrou a carreata. 1.3- Carreata contra
a Reforma Administrativa, pelo Fora Bolsonaro e por Vacinação e Auxílio Emergencial
está sendo organizada pelo Movimento em Defesa de Direitos e Serviços Públicos de
Qualidade, de cuja coordenação a Adufes faz parte, e também pelo Movimento
Impeachment Já! ES em Luta. Será no dia 01 de fevereiro, pela manhã. 2) Pauta:
2.1- Apreciação da ata da reunião de diretoria, realizada em 11 de dezembro de
2020. Aprovada à unanimidade. 2.2- Custeio suporte AG (Webex Cisco). A
empresa informou que “Por uma diretriz interna, a partir desse ano os suportes serão
ofertados como serviço”. O custo do suporte durante AG do dia 03/02, das 14h às 16h
é de R$ 380,00. Manutenção do serviço aprovado à unanimidade. 2.3- Atuário
Unimed está sendo analisado por Fernanda Binatti. Aprovada à unanimidade a
proposta de verificar qual o prazo da pesquisa e então entrar em negociação dos
valores. 2.4- Contratação Oppen Social para pesquisa da Comissão de
Acompanhamento ao trabalho/ensino remoto da Adufes. Aprovado à
unanimidade o serviço descrito no Grupo 1 completo (tratamento de base de dados,
tabulação básica e slides de apresentação dos resultados), no valor de R$27.793,12.
2.5 Solicitações do Professor Éder Carlos Moreira, feitas em 22 de janeiro de 2021,
por e-mail, qual seja: “À ADUFES: “que seja colocada em pauta na próxima Reunião
do Conselho de Representantes e na próxima assembleia o funcionamento da
Assessoria Jurídica da ADUFES, bem como seja permitido eu opinar sobre esta
representação jurídica aos associados” Ao que a Diretoria respondeu: “ A diretoria
continuará atuando segundo seus princípios democráticos e de respeito às decisões
coletivas, o que significa que qualquer associado/a pode apresentar sugestão de
ponto de pauta nas instâncias mencionadas, tendo absoluta legitimidade o direito de
todas/os à voz e voto. O professor encaminhou a seguinte solicitação, na sequência:
À Diretoria: “Eu solicito a análise deste caso apresentado junto à Diretoria da
“ADUFES, bem como verificar o estorno do pagamento da GRU, devido ao insucesso
do processo”. Realizamos reunião com a presença do Assessor Jurídico Jerize
Terciano, das diretoras Junia Zaidan e Ana Carolina Galvão e o professor Éder Carlos
Moreira, em 21 de janeiro de 2021. Todas as questões trazidas pelo professor foram
amplamente debatidas e a Assessoria Jurídica respondeu cada pedido de explicação,
ponto a ponto. A diretoria buscou explicar as atribuições do setor jurídico, suas normas
e fluxo de atendimento, ressaltando a disponibilidade para, com auxílio dos
representantes dos centros (caso do professor Éder, inclusive), reunir docentes
interessados no assunto em tela e dar maior visibilidade e informações a respeito das
questões de insalubridade e periculosidade. Uma primeira medida, já colocada em
prática, foi a veiculação do Boletim “Jurídico Responde”, tratando sobre o tema. Em
virtude da manifestação do Professor Éder, durante a reunião, de que o assunto é de
interesse de diversas/os docentes de seu Centro e considerando sua representação

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

junto à Adufes, ficou como sugestão ao Professor Éder que façamos uma reunião com
as/os docentes envolvidos, contando com a presença da diretoria, da Progep e do
nosso jurídico. Para reforçar o que foi discutido em reunião e responder ainda mais
objetivamente ao Professor Éder, a diretoria encaminhou ofício à Assessoria Jurídica
em 22 de janeiro, recebendo retorno em 25 de janeiro, conforme dada ciência à
diretoria em 26 de janeiro. Face ao exposto, a diretoria enviará a referida resposta
do ofício ao docente; se compromete a buscar formas de melhorar o fluxo do
setor jurídico, ainda que os casos de queixas sobre o atendimento sejam pontuais
(sempre prontamente resolvidas quando sinalizadas) e nem sempre de
responsabilidade do setor (como problemas com linhas telefônicas e provedor de emails); mantém disponibilidade para reunião com a categoria, conforme sugerido
ao Professor Éder. Em relação ao pedido de “estorno do pagamento da GRU, devido
ao insucesso do processo”, indefere-se, à unanimidade, a solicitação,
considerando-se que os procedimentos foram devidamente informados e se baseiam
no fato de que, em face de causas ganhas, a Adufes, tanto quanto a Assessoria
Jurídica não ficam com qualquer porcentagem, diferentemente do que praticam a
maioria das Seções Sindicais que ofertam serviços jurídicos à base. Portanto, quando
há perdas, não serão estornados pagamentos de GRU relacionados às custas de
processos. 2.6- Organização da AG. Foram distribuídas tarefas e informes e
preparada a pauta da assembleia. Aprovada à unanimidade. 2.7- Plataforma da
Gestão Propositiva e Plural: conforme definido na reunião de 11/12/20, a diretoria
discutiu os compromissos firmados pela gestão e reviu o planejamento estratégico
realizado no início de 2020. Um plano de ações para 2021 foi apreciado e debatido.
Aprovado à 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.
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Vitória, 14 de março de 2021.
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Ana Carolina Galvão Marsiglia
Presidenta

Junia Claudia S. de Mattos Zaidan
Secretária Geral

