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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE
2019 ÀS 12h NA SEDE DA ADUFES

Aos 04 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 12h, na sede da
Adufes, reuniram-se em assembleia geral 75 professores, cujas assinaturas constam do
livro de presença de Assembleia gerais, presidida pelo professor José Antônio da Rocha
Pinto, para deliberarem sobre a seguinte pauta:1) Informes; 2) Escolha da Comissão
Eleitoral para Eleição de Diretoria e Conselho de Representante- Biênio 2019-2021.
1) Informes: O presidente José Antônio da Rocha Pinto dá as boas-vindas e explica que
a comissão vai conduzir o pleito para a escolha da chapa que estará à frente do sindicato
pelos próximos dois anos. Além da nova diretoria, os/as professores/as vão escolher os
membros do Conselho de Representantes (CR) do Sindicato. O pleito será no dia 27 de
novembro. Inúmeras providências terão que ser tomadas pela Comissão Eleitoral, entre
elas a divulgação do prazo para inscrições de chapa, cronograma eleitoral, apuração do
processo eleitoral e divulgação dos resultados. Após indicação de alguns nomes, a
votação foi aberta e foram eleitos os professores Sônia Lopes Victor (CE) Aline Fardin
Pandolfi (CCJE), Josemar de Oliveira (CCHN), para a função de suplente foi sugerido os
nomes dos professores Nelson Figueiredo de Andrade Filho, Luciana Pimentel Rhodes
Gonçalves Soares e Elizabete Bassani. O professor Nelson Figueiredo de Andrade Filho
ocupa a única vaga de suplente com 26 votos. A professora Elizabete Bassani obteve 18
votos e a professora Luciana Pimentel Rhodes Gonçalves Soares 15 votos. O trabalho do
grupo encerra-se com a posse da nova gestão. O presidente da comissão será eleito
pelos membros do grupo em reunião ainda a ser agendada. Nada mais havendo a ser
tratado, dei por encerrada a assembleia e eu, Bernardete Gomes Mian, Secretária Geral,
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelo
presidente José Antônio da Rocha Pinto.

Vitória, 04 de outubro de 2019.

