
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 21 DE 1 

JULHO DE 2021, ÀS 14 HORAS 2 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 3 
horas, excepcionalmente em sala virtual, realizou-se reunião da diretoria da Adufes, 4 
presidida pela Profª. Ana Carolina Galvão e com a presença dos seguintes diretores: 5 
Aline Bregonci, Edson Cardoso, Fernanda Binatti Chiote, Junia Zaidan e Keli Simões. 6 
Constaram da reunião os seguintes itens de PAUTA: (1) Aprovação da ata de 24 de 7 
junho. APROVADA POR UNANIMIDADE. (2) Reajuste da assessoria jurídica. 8 
Proposta apresentada pela Assessoria Jurídica: o Escritório Terciano, Vallado & 9 
Tomaz Advogados Associados, informou que devido ao fato de não ter tido 10 
recomposição de valores referentes à prestação de serviços em 2020 e, também, pelo 11 
aumento das demandas nos últimos anos com tendência de alta, inclusive em razão 12 
dos ataques aos direitos do atual Governo, o valor de R$ 17.650,73 (dezessete mil, 13 
seiscentos e cinquenta e setenta e três centavos) – última nota fiscal -, não está 14 
fazendo frente às despesas do Escritório com o relação aos serviços prestados, o que  15 
torna necessário seu reajuste. Apresentou, portanto, a proposta de reajuste da 16 
mensalidade para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este, também, para a 17 
atualização da bolsa dos/as Estagiários/as. A diretoria discutiu a proposta e 18 
apresentou contraproposta - no valor de R$ 20.300,00. APROVADO POR 19 
UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a 20 
reunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, Secretária Geral, lavrei a 21 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidenta. 22 

 23 

Vitória, 24 de julho de 2021. 24 
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Ana Carolina Galvão Marsiglia   Junia Claudia S. de Mattos Zaidan 26 
Presidenta      Secretária Geral 27 


