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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES
REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2021 ÀS 17H, ONLINE, DEVIDO À PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS.
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Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a reunião do
Conselho de Representantes da Adufes. Não havendo quórum às dezessete horas,
aguardou-se a segunda chamada e a reunião teve início às dezessete horas e trinta
minutos, presidida pela professora Ana Carolina Galvão, presidenta da Adufes, com a
presença das/os seguintes conselheiras/os: Alexandre Cunha (CCS), Ana Lucia C. Heckert
(CCHN), André P. Butta (CEUNES), Edson de Paula Ferreira (CT), Gaspar Paz (CAr), José
Antonio da Rocha Pinto (CCE), Luciana Pimentel R. G. Soares (CE), Maria Elizabeth Barros
e Barros (CCHN), Monica Bianco (CCJE), Moisés Renato N. Ribeiro (CT), Ricardo Roberto
Behr (CCJE), Rita de Cassia Duarte Lima (suplente, CCS). Justificaram ausência: Éder
Carlos Moreira (CCENS), Edna Oliveira (CE), Luciano Novaes Vidon (CCHN). Também
participou, com a finalidade de fornecer informações financeiras, a tesoureira geral,
Fernanda A. Binatti Chiote. A presidenta da Adufes deu início à reunião e a plenária
registrou pesar pelo falecimento da senhora Rachel de Oliveira Behr, mãe do Conselheiro
Ricardo Roberto Behr. PAUTA: 1. Utilização de recursos próprios da Adufes para aquisição
de imóvel fora do campus da universidade (solicitação do Conselheiro Ricardo Behr). 2.
Aprovação da ata da reunião do Conselho de Representantes, de cinco de abril de dois mil
e vinte e um. INCLUSÃO DE PAUTA: a presidenta propôs a inclusão do ponto de pauta
“Doações de cestas básicas à população vulnerável em função da Covid-19”. APROVADA
POR UNANIMIDADE. Em seguida, a professora Ana Carolina sugeriu que fosse
estabelecido o tempo de uma hora para discussão de cada ponto para que não houvesse
prejuízo a nenhum deles. APROVADA POR UNANIMIDADE. O Conselheiro Ricardo
Roberto Behr sugeriu a inversão dos pontos, iniciando pela discussão do ponto incluído.
APROVADA POR UNANIMIDADE. Assim sendo a pauta ficou organizada da seguinte
forma: 1. Doações de cestas básicas à população vulnerável em função da Covid-19. 2.
Utilização de recursos próprios da Adufes para aquisição de imóvel fora do campus da
universidade. 3. Aprovação da ata da reunião do Conselho de Representantes, de cinco de
abril de dois mil e vinte e um. PAUTA: 1. Doações de cestas básicas à população
vulnerável em função da Covid-19. A professora Ana Carolina informou que a Adufes
recebeu três solicitações de apoio financeiro para cestas básicas: “AfirmAção Solidária”
(Rede AfirmAção), “Campanha Paz e Pão” (Arquidiocese de Vitória, por meio do Vicariato
da Ação Social, Política e Ecumênica) e “Campanha Ufes pela Ufes – ação comunitária em
defesa da vida” (Administração Central da Ufes, sob a responsabilidade de um Comitê
Central, composto por servidores docentes, técnico- administrativos em educação e
estudantes). A tesoureira Fernanda A. Binatti Chiote informou a disponibilidade financeira
de R$ 67.570,00 referente à realocação de recursos da festa junina para ações solidárias.
Após apresentação das solicitações e discussão entre as/os Conselheiras/os, foram
sugeridos os seguintes encaminhamentos: a) disponibilizar 50% dos recursos para os as
ações solicitantes, totalizando até R$ 33.785,00. No caso da “Campanha Ufes pela Ufes –
ação comunitária em defesa da vida”, os recursos não serão repassados à Ufes, devendo a
diretoria da Adufes entrar em contato com a Chefia de Gabinete para requisitar os dados de
trabalhadores terceirizados de serviços gerais e famílias dos trabalhadores reeducandos
vinculados ao projeto de extensão Impactando Vidas para que a doação seja feita
diretamente aos que a Adufes puder acolher; b) abrir edital, como feito em 2020, para
concessão de outros auxílios financeiros, utilizando os outros 50% dos recursos, no valor de
até R$ 33.785,00. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2. Utilização de recursos próprios
da Adufes para aquisição de imóvel fora do campus da universidade. O Conselheiro
Ricardo Behr iniciou sua fala fazendo um histórico da construção da sede da Adufes,
explicando que foi construída em terreno de propriedade da Ufes, cedido em comodato.
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Registra sua fala para a ata nos seguintes termos: “A sede foi construída com recursos dos
associados, inclusive tendo a Adufes utilizado recursos da contribuição sindical,
contribuição esta referente a um dia de trabalho que era descontado de cada associado
anualmente. A Adufes/Andes-SN sempre devolveu a cada professor o valor da contribuição
Sindical, mas que naquele período, pediu autorização aos associados para reter a
contribuição sindical, de forma a utilizá-la juntamente com recursos financeiros provenientes
das mensalidades para a construir a sede. Findo o prazo do contrato de comodato entre
Adufes e Ufes, que perdurou por quinze anos, a Ufes solicitou que o prédio fosse
incorporado ao patrimônio da Ufes. Na eminência de ficarmos desalojados, a diretoria da
Adufes no período presidida pelo professo Josemar Machado, negociou com a direção da
Ufes uma forma de permanecermos no prédio. Após diversas reuniões com o Vice-reitor da
Ufes, Professor Reinaldo Centoducatte, chegou-se a um acordo. O prédio foi avaliado pela
Adufes e Ufes, chegando-se a um valor de aproximadamente quatrocentos e cinquenta mil
reais, tendo a Ufes reconhecido o respectivo valor como dívida para com a Adufes, porém
sem possibilidades de pagamento em espécie. Por conta desta dívida, acordou-se que a
Adufes ficaria no prédio por aproximadamente trinta e oito anos. Formalizou-se a confissão
de dívida e um contrato de cessão remunerada de uso. Diante da atual conjuntura, onde
ataques as universidades, aos sindicatos e aos trabalhadores e em especial aos
professores têm sido constantes pelo atual governo, tudo é possível acontecer, portanto
para que possamos nos precaver de adversidades futuras, é necessário nos prepararmos
para proteger o patrimônio da Adufes, portanto proponho que, os investimentos da Adufes
sejam diversificados, parafraseando o ditado popular, “não se deve deixar todos os ovos na
mesma cesta”, e considerando a fragilidade em que nos encontramos, mesmo tendo um
contrato que nos agasalha juridicamente, mas diante das políticas praticadas pelo o atual
governo contra sindicatos e trabalhadores, creio que poderíamos, em nome de podermos
continuar a luta, por nossos direitos, pela educação gratuita agora e no futuro e pela
democracia, precisamos garantir um local, um imóvel fora da Ufes, para utilizarmos no
futuro como sede própria e na atualidade como um investimento, que sem dúvida renderá
mais do que rende agora aplicado em bancos, vejo a necessidade de utilizar parte dos
recursos, sem que esse investimento prejudique a vida normal da nossa Seção Sindical,
recursos esses na ordem de mais de três milhões de reais disponíveis”. A tesoureira
Fernanda A. Binatti Chiote informou a disponibilidade financeira de R$3.107.693,86 (três
milhões, cento e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos),
alertando que este é o montante que a Adufes pode utilizar sem comprometimento das
contas próprias da Unimed. A professora Ana Carolina complementou a fala do Conselheiro
Ricardo Behr com as seguintes informações: a) o contrato de cessão remunerada de uso de
imóvel situado no campus universitário de Goiabeiras foi celebrado entre a Adufes e a Ufes
em julho de 2009, processo 23068.008684/1993-27; b) o contrato é de 464 (quatrocentos e
sessenta e quatro) meses, a partir de 19 de janeiro de 2009, conforme cláusula quinta (38
anos e 8 meses); c) portanto, a Adufes completou em janeiro de dois mil e vinte e um, 276
(duzentos e setenta e seis) meses do contrato, num total de vinte e três anos, restando
ainda 188 (cento e oitenta e oito) meses, totalizando mais 15 anos e 8 meses; d) a sala da
Adufes em Alegre tinha um contrato de 60 (sessenta meses), sendo que o “Termo de
autorização de uso, a título oneroso, de área de imóvel” foi renovado pela Ufes com
alteração de vigência – agora é um contrato anual de 12 (doze) meses e de valores, pois
passou de R$285,28 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para R$
502,11 (quinhentos e dois reais e onze centavos) mensais. A diretoria junto à Assessoria
Jurídica do sindicato analisou todo o processo (23068.036897/2020-82) e assinou o
contrato. Sobre este item, a professora Ana Carolina alertou que não houve condições de
negociar o valor e os termos do contrato, considerados estarem em acordo aos termos
legais por nossa Assessoria Jurídica; e) a diretoria da Adufes tem discutido desde 2020 a
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possibilidade de ter um espaço do sindicato em São Mateus. A proposta avançou em
diálogo com a Diretoria do Ceunes, que informou (protocolado 23068.016052/2021-51) não
ter uma sala disponível para aluguel, mas ofereceu a possibilidade de construção, pela
Adufes, de uma sala ao lado da biblioteca, conforme planta apresentada pelo Ceunes; f) por
fim, a professora Ana Carolina lembrou que em Maruípe também não há uma sala do
sindicato. A presidenta da Adufes se comprometeu a enviar às/aos Conselheiras/os, os
documentos seguintes documentos: contrato de cessão remunerada de uso de imóvel
situado no campus universitário de Goiabeiras, Termo de autorização de uso, a título
oneroso, de área de imóvel (Alegre), planta de proposta de construção no Ceunes. Após
manifestações das/os Conselheiras/os houve consenso de que o assunto deve ser levado à
assembleia da categoria para dar ampla possibilidade de debate. Contudo, primeiramente, o
Conselho de Representantes considera importante avançar em estudos sobre os espaços
do sindicato nos diferentes campi. Considerando: que já existe uma proposta da direção do
Ceunes para construção no campus; tomando a perspectiva de avaliar a possibilidade de
compra de imóvel na cidade de São Mateus, em lugar de construir no campus; que não
existe espaço para o sindicato no Ceunes; a professora Ana Carolina propôs que o
Conselheiro André P. Butta, juntamente com a Diretora Keli S. X. Silva, avaliem as
possibilidades apresentadas (construção no campus ou compra de imóvel fora dele) e
apresentem um parecer ao Conselho de Representantes, à medida do tempo e condições
objetivas do Conselheiro e da Diretora. As discussões sobre os outros campi serão
encaminhadas conforme prioridades de atendimento, avaliadas pelo Conselho de
Representantes para posterior submissão à assembleia. APROVADO POR UNANIMIDADE.
3. Aprovação da ata da reunião do Conselho de Representantes, de cinco de abril de
dois mil e vinte e um. APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Luciana Pimentel R. G. Soares, 1ª
secretária do Conselho de Representantes, lavrei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será assinada por mim e pela presidenta.
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Vitória, 13 de maio de 2021
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Ana Carolina Galvão
Presidenta

Luciana Pimentel R. G. Soares
1ª Secretária do Conselho de Representantes

