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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 23 DE
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AGOSTO DE 2021, ÀS 11 HORAS
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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas,
excepcionalmente de forma virtual, realizou-se reunião da diretoria da Adufes,
presidida pela Profª. Ana Carolina Galvão e com a presença dos seguintes diretores:
Aline Bregonci, Edson Cardoso, Fernanda Binatti Chiote, Junia Zaidan e Keli Simões.
Constaram da reunião os seguintes itens de PAUTA: (1) Aprovação da ata de 21 de
julho de 2021. APROVADA POR UNANIMIDADE. (2) Restituição de desconto
previdenciário sobre terço de férias, acrescida de juros e correção monetária à
docente filiada à Adufes. A presidenta explicou que o setor jurídico recebeu
solicitação para restituição de uma docente que não consta na “lista de substituídos”
da ação de restituição de descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre o
terço de férias realizados a partir de 2006. A professora comprovou regularidade de
desconto sindical e cumpre todos os requisitos para a restituição. O ingresso da ação
foi em 2011 e a Adufes repassou à justiça a lista de docentes informada pela Ufes, na qual
indevidamente não foi incluído o nome da professora. Desse modo, uma vez que o
nome da docente não consta da “lista de substituídos”, não é possível requerer o
cumprimento da sentença para que possa receber os valores aos quais faz jus. Após
essa explicação, a presidenta encaminhou a proposta de ressarcimento à docente,
pela Adufes, uma vez que o erro não foi da docente e, portanto, ela não pode ser
prejudicada. APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos
Zaidan, Secretária Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada por mim e pela presidenta.
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Vitória, 25 de agosto de 2021.
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Ana Carolina Galvão Marsiglia
Presidenta

Junia Claudia S. de Mattos Zaidan
Secretária Geral

