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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 06 de
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JANEIRO DE 2022, ÀS 8 HORAS
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Aos seis dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas,
excepcionalmente em sala virtual, realizou-se reunião da diretoria da Adufes, presidida
pela Professora Ana Carolina Galvão, com a presença dos seguintes diretores: Aline
Bregonci, Edson Cardoso, Fernanda Binatti Chiote, Junia Zaidan e Keli Simões.
Constaram da reunião os seguintes pontos de PAUTA: (1) INFORMES. (2) PAUTA:
2.1 Aprovação da ata da reunião da diretoria do dia 28 de dezembro de 2021. 2.2
Contratação esporádica para Adufes. INFORMES. 1.1 Cancelamento de
contratação da empresa Via Agência Digital. A proposta orçamentária havia sido
aprovada na reunião da diretoria de 14 de dezembro de 2021. Contudo, a contratação
se tornou inviável após apresentação do contrato e análise jurídica, em função da
inflexibilidade da empresa de modo a dar à Adufes as mesmas garantias contratuais
previstas para a contratada. A presidenta da Adufes informou a suspensão de busca
de outra empresa, considerando a finalização do atual mandato, sendo esta
necessidade da entidade informada pela atual gestão à próxima diretoria para dar
continuidade à demanda. (2) PAUTA: 2.1 Aprovação da ata da reunião da diretoria
do dia 28 de dezembro de 2021. APROVADA POR UNANIMIDADE. 2.2 Contratação
esporádica para Adufes. A presidenta da Adufes explicou que conforme consta em
ata da Comissão Eleitoral da Adufes de 2019 (ATA FINAL DA COMISSÃO
ELEITORAL, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019), entre as sugestões dadas ao pleito
seguinte, encontra-se: “Ter uma pessoa designada para secretariar a comissão
integralmente, mesmo que para isso seja preciso contratar uma pessoa para o período
da eleição", além de outras sugestões que estão relacionadas a providências prévias
que administrativamente precisam ser tomadas, como recadastramento de eleitores e
dados atualizados de eleitores por centro. Além disso, a professora Ana Carolina
lembrou à diretoria que há uma funcionária em licença médica, funcionários com
previsão de férias para este período, diversas demandas para a finalização do
mandato atual, além das providências ainda pendentes relativas à obra da sede.
Assim, foi proposta a contratação de uma pessoa para função de auxiliar
administrativo, em caráter temporário, cuja permanência definitiva ficará a cargo da
nova gestão. Em discussão, a proposta 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, 06 de janeiro de 2022.
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