
Ata da Assembleia Geral da ADUFES, realizada no dia 17 de maio de 2022 às 16 horas na 1 
sede da ADUFES em Goiabeiras. 2 

Aos dezessete dias do mês de maio de 2022, às 16 horas, reuniram-se em assembleia geral (AG) 3 
na sede da ADUFES em Goiabeiras, 89 docentes, conforme registrado no livro de presenças, 4 
presidida pela professora Junia Claudia Matos Zaidan, presidenta da entidade. Constaram da 5 
AG: 1) INFORMES : 1.1 – Uso de máscaras – a presidenta Junia Zaidan informou a 6 
necessidade do uso de máscaras nas dependências da ADUFES durante todo o tempo de 7 
permanência no prédio da entidade. 1.2 – História das greves – estão sendo distribuídos 8 
livretos sobre a história das greves. 1.3 – Sala do café – a presidenta informou que a pedido dos 9 
docentes a sala do café da ADUFES passou a funcionar a partir das 7h da manhã. 1.4 – Jurídico 10 
– restituição da Unimed – titular do plano de saúde pode ter valores a receber devida à 11 
cobrança indevida de contribuição previdenciária pela operadora Unimed. As filiadas e filiados 12 
devem consultar a listagem e caso façam jus ao ressarcimento, precisam enviar a documentação 13 
necessária e dados bancários para financeiro@adufes.org.br. 1.5 – Jurídico – Cobrança 14 
indevida de desconto previdenciário – a secretária geral da ADUFES, professora Aline 15 
Bregonci, informou que os docentes precisam conferir se fazem jus ao pagamento da ação 16 
individual pelo ressarcimento de cobrança indevida de descontos previdenciário sobre o terço de 17 
férias a partir de 2006, os docentes devem conferir em www.adufes.org/2021/05/9346/ . 1.6 – 18 
Comissão local de mobilização – foi aberta a chamada da CLM no dia 21 de abril e a mesma 19 
continua aberta, interessados em participar devem enviar e-mail para secretaria@adufes.org.br . 20 
1.7 – Conselho de Representantes – foram realizadas as reuniões com o CR setorial do CCJE 21 
em 12/05/2022 e do CR Geral em 13/05/2022. Na reunião do CR Gral foram eleitas como 22 
secretárias Dulcinéia Rosemberg e Elizabeth Barros e foi definido o plano de ação. 1.8 – 65º 23 
CONAD – a realizar-se de 15 a 17 de julho de 2022 (sexta a domingo), na cidade de Vitória da 24 
Conquista/BA, sob a organização da ADUSB Seção Sindical com o tema central: “Retorno 25 
presencial com condições de trabalho e políticas de permanência para fortalecer a luta por 26 
educação pública e liberdades democráticas”. As sessões sindicais, professoras e professores 27 
interessados em enviar textos devem fazer até às 00h do dia 05 de junho de 2022, pelo e-mail 28 
secretaria@andes.org.br . 1.9 – Lançamento do Dossiê – o lançamento do Dossiê “A invenção 29 
da balbúrdia: a intervenção de Bolsonaro nas IFES” aconteceu em Brasília, nos dias 11 e 12 de 30 
maio de 2022 e, em Vitória, a previsão é para o mês de junho. Foi aberta a palavra para que os 31 
docentes pudessem dar os seus informes. O professor Donato solicitou a palavra para pedir um 32 
esclarecimento se havia um ônibus, ou pessoas em hotel que vieram para a assembleia da 33 
ADUFES do interior. A presidenta informou que a ADUFES faz o pagamento de diárias, 34 
passagens e transporte a qualquer associada ou associado do interior eu venha para Vitória 35 
participar das atividades do sindicato. 2) EXPEDIENTE - 2.1 – Previsão orçamentária – o 36 
tesoureiro da ADUFES professor Edson Cardoso exibiu uma apresentação do orçamento 37 
previsto para o ano de 2022, após a exposição, foi aberta discussão para esclarecimentos e 38 
pontuações acerca do tema. Após algumas dúvidas e ampla discussão que elas suscitaram, o 39 
ponto foi retirado de pauta. 2.2 -Eleição para o Conselho Fiscal – a presidenta Junia Zaidan 40 
apresentou as funções do conselho fiscal e esclareceu que a vigência do mandato é de 01 ano. 41 
Após alguns esclarecimentos, as docentes Fernanda Chiote, Inês Ramos e Fabian Goring se 42 
colocaram à disposição para serem as titulares e os docente Rogério Zanon, Felipe Berbari Neto 43 
e a docente Ana Carolina Galvão se disponibilizaram para ser suplentes. Aprovado à 44 
unanimidade. 2.3 – Proposta de deflagração de greve – a presidenta Junia Zaidan resgatou a 45 
discussão que tem sido elaborada acerca da construção da greve unificada do serviço público, 46 
destacando a gravidade do momento em que vivemos. Dentre as questões abordadas, Junia 47 
lembrou a falácia do anúncio do aumento salarial de 5% dado pelo governo, sobre a necessidade 48 
da recomposição salarial, já! Para tanto, foram trazidas às discussões fomentadas pelo 49 
FONASEFE e o FONACATE, a jornada de lutas pela campanha salarial, a necessidade de 50 
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revogação da EC 95, das reformas trabalhistas e da previdência, além da necessidade de enterrar 51 
de vez a PEC 32 da reforma administrativa. Outro ponto citado por Junia foi a reunião dos 52 
setores que aconteceu em Brasília em 22 de abril de 2022, na qual as/os representantes das 53 
seções sindicais apontaram suas realidades locais em relação a greve e  deliberaram pela greve a 54 
partir de 23 de maio de 2022. E que ficou estabelecida nova rodada de assembleias para discutir 55 
se a categoria entrará em greve a partir desta data. Foi dada a palavra para as entidades presentes 56 

se manifestarem – fizeram uso da palavra servidor técnico Filipe Firmino da base do 57 

Sintufes e estudante da base do Movimento Estudantil, organizada em Centro Acadêmico 58 

Livre. Após ampla discussão, foi elaborada como proposta a manutenção do indicativo de greve 59 

sem data para deflagração e a intensificação das atividades com a elaboração de um calendário 60 
de mobilização. Após votação o ponto foi aprovado por maioria. Terminados os pontos de 61 
pauta, foi aberta a inscrição para novos membros para a Comissão Local de mobilização (CLM). 62 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a Assembleia, e eu, Aline de 63 
Menezes Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será 64 
assinada por mim e pela presidenta. 65 

 66 

Vitória, 17 de maio de 2022 67 

 68 

Junia Claudia S. de Mattos Zaidan    Aline de Menezes Bregonci 69 

Presidenta        Secretária Geral 70 
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