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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 28 DE
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DEZEMBRO DE 2021, ÀS 14h HORAS
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Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze
horas, realizou-se reunião da diretoria, na sede da Adufes, presidida pela Professora
Ana Carolina Galvão, com a presença das seguintes diretoras: Aline Bregonci,
Fernanda Binatti Chiote, Junia Zaidan e Keli Xavier. Constaram da reunião os
seguintes pontos de PAUTA: (1) INFORMES. (2) PAUTA: 2.1 Aprovação da ata da
reunião da diretoria do dia 13 de dezembro de 2021. 2.2 Distribuição de agendas para
docentes de Alegre e São Mateus. 2.3 Compra geladeira para cozinha (térreo). 2.4
Plantões da diretoria no mês de janeiro de 2022. 2.5 Instalação de escultura na sede
da Adufes. (1) INFORMES. 1.1 Agendas da Adufes. As agendas chegaram e
começaram a ser distribuídas dia 27/12/22. 1.2 Obra na sede da Adufes. As diretoras
visitaram todos os espaços da sede e tomaram conhecimento de todos os detalhes
que ainda precisam ser organizados para finalização. (2) PAUTA: 2.1 Aprovação da
ata da reunião da diretoria do dia 14 de dezembro de 2021. APROVADA POR
UNANIMIDADE. 2.2 Distribuição de agendas para docentes de Alegre e São
Mateus. A professora Aline Bregonci se encarregou de levar as agendas para serem
distribuídas na subsede em Alegre e considerando que não há subsede em São
Mateus, as agendas serão enviadas pelo correio. APROVADO POR UNANIMIDADE.
2.3 Compra geladeira para cozinha (térreo). A professora Ana Carolina explicou que
a geladeira está fazendo falta para que os funcionários possam utilizar o espaço, além
de ser um bem necessário ao funcionamento regular da sede. A compra foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. 2.4 Plantões da diretoria no mês de janeiro de
2022. Ficou estabelecido o seguinte rodízio: até 07/01/22, Junia Zaidan; de 10 a
14/01/22, Aline Bregonci; de 17 a 21/01/22, Ana Carolina Galvão; de 22 a 31/01/22,
Fernanda Binatti. A professora Ana Carolina salientou que para assuntos financeiros
(assinatura de cheques e outros), a presidenta e a tesoureira estarão disponíveis
durante todo o período. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2.5 Instalação de
escultura na sede da Adufes. A presidenta da Adufes informou que em contato com
o professor José Carlos Vilar, este se propôs a disponibilizar uma escultura para a
sede da Adufes cujo local de colocação e peça escolhida poderão ser analisados pela
diretoria com o artista. A instalação foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Fernanda de
Araújo Binatti Chiote, Tesoureira Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e
aprovada será assinada por mim e pela presidenta.

Vitória, 28 de dezembro de 2021.
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