
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA DE FORMA VIRTUAL 1 
DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2 

2021 ÀS 15H 3 

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 10h, foi 4 
realizada online (devido à pandemia da Covid-19) a reunião da Diretoria da 5 
Adufes, presidida pela Professora Ana Carolina Galvão, com a presença dos 6 

seguintes diretores: Aline Bregonci, Edson Cardoso, Fernanda Binatti, Junia 7 
Zaidan e Keli Xavier. Constaram da reunião 1) Informes: 1.1- Solicitação de 8 
reunião com a direção do CE. O objetivo é solicitar informações à Direção do 9 

CE a respeito da indicação de profissionais da educação para vacinação da 10 
educação básica (Criarte) e sobre as perspectivas de atuação do CE em relação 11 
às aulas do CEI Criarte. 1.2- Articulação de entidades reunidas para solicitar 12 

informações sobre vacinação. Fazem parte do grupo: Associação dos 13 
Docentes da Ufes (Adufes), Sindicato dos Trabalhadores na Ufes (Sintufes), 14 
Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória (Sindsmuvi) e Sindicato Nacional 15 

dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Seção Sindical 16 
do Ifes (Sinasefe-Ifes). Também faz parte um representante do Coletivo Nacional 17 
Sindical e Popular Travessia e serão convidados os coletivos de base da 18 
Educação Básica. O grupo se organizou depois que se tentou (em 7 de abril) 19 

agendar reunião para tratar dos critérios e calendário de vacinação que vem 20 
sendo implantados no estado do Espírito Santo para profissionais da educação. 21 
Inicialmente. Além das discussões sobre a vacinação, o grupo busca 22 

movimentar-se sobre os PLs 5595/2020 (Nacional), já aprovado na Câmara dos 23 
Deputados, e 59/2021 (Estadual), que visam transformar a educação em serviço 24 
essencial, obrigando a manutenção do atendimento educacional presencial, 25 

mesmo durante a pandemia. O grupo teve consenso sobre algumas diretrizes 26 
unificadoras, que serão colocadas em discussão na Assembleia da Adufes. A 27 
“Carta da Educação” também é documento construído pela articulação, com a 28 

participação da Adufes. 1.3- Envio de agendas. Foi feito, através dos Correios, 29 
o envio aos aposentados das agendas não recolhidas durante o atendimento 30 
presencial. 2) Pauta: 2.1- Ata da reunião de diretoria realizada em trinta de 31 

março de dois mil e vinte e um. APROVADA Á UNANIMIDADE. 2.2- 32 
Implantação de avaliação dos funcionários e da gestão. No intuito de gerar 33 
registro e formalizar os processos referentes à atuação funcional, APROVOU-34 

SE À UNANIMIDADE a adequação às especificidades locais de dois 35 
instrumentos (um de autoavaliação e um de avaliação da diretoria) adotados pela 36 
direção nacional do Andes-SN, com a previsão de conclusão da avaliação e 37 

análise dos dados até outubro de 2021.  2.3- Subsede em São Mateus. A 38 
diretoria da Adufes entrou em contato com a Direção do campus em São Mateus 39 
e, tendo sido informada da indisponibilidade de uma sala do campus para uso 40 

da Adufes, como em Alegre (aluguel), considerando inclusive a necessidade de 41 
boa localização, a Direção do Ceunes propôs a construção de uma sala e a 42 
diretoria avaliou que a localização é bastante adequada, com bom fluxo de 43 

pessoas. A diretoria da Adufes APROVOU À UNANIMIDADE dar andamento às 44 
tratativas junto à Ufes para viabilizar o projeto. 2.4- Obra da Adufes. A obra foi 45 
paralisada em 24 de março devido ao agravamento da pandemia. O Núcleo de 46 

Acessibilidade da Ufes procurou a Adufes no dia 16/3 para discutir questões de 47 



 
 

acessibilidade e apontou a necessidade de adequações na sede do sindicato.  48 
As arquitetas já apresentaram a primeira versão da planta do primeiro pavimento. 49 
O prazo de execução começou a contar dia 27/01, com conclusão prevista para 50 

26/6, perfazendo 150 dias. Contudo, o tempo de execução deverá ser atualizado 51 
devido à paralisação e às adequações de acessibilidade. APROVADA À 52 
UNANIMIDADE (a) o pagamento da segunda parcela prevista no contrato, uma 53 

vez que a paralisação da obra e suas modificações foram ocasionadas por 54 
motivo de força maior; (b) composição do contrato aditivo e  (c) a retomada da 55 
obra apenas depois de uma nova avaliação da diretoria, a ser feita novamente a 56 

partir do dia 06 de maio de 2021. 2.5-  Cartilha contra a PEC32 (Auditoria 57 
Cidadã da Dívida Pública). APROVADA À UNANIMIDADE a participação da 58 
Adufes como entidade apoiadora da cartilha virtual, elaborada pelo Núcleo 59 

Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. 2.6- Assembleia Geral (AG): 60 
APROVADA À UNANIMIDADE a convocação de AG para o dia 29 de abril, às 61 
15h, com a seguinte pauta: (1) “Apagão do Serviço Público”, dia 13 de maio  (2) 62 

Campanha de outdoors; (3) Resoluções da Ufes; (4) Vacinação dos Profissionais 63 
da Educação e (5) Comissão para negociação do reajuste anual da Unimed. 64 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e 65 
eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, Secretária Geral, lavrei a presente 66 

ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta.  67 

Vitória, 28 de abril de 2021. 68 

     69 

Ana Carolina Galvão Marsiglia   Junia Claudia S. de Mattos Zaidan 70 
Presidenta      Secretária Geral 71 


