ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS DO RECÔNCAVO – APUR – SEÇÃO SINDICAL DO
ANDES-SN, REALIZADA NA CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS (BA), NO DIA 07
DE MARÇO DE 2012.............................................................................................

A Assembléia teve início às onze horas do dia sete de março do ano de dois
mil e doze, no Auditório do Prédio da Reitoria, na cidade de Cruz das Almas,
Bahia, em conformidade com a pauta de sua convocação. Presentes, além
dos docentes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, o Dr.
Herbert Vieira de Moura, advogado do escritório do Dr. Carlos Oliveira, como
convidado da Diretoria para subsidiá-la juridicamente nas discussões. Também
convidada a Coordenadora Geral da Assufba a Técnica-Administrativa Aida
Maia. De início o Prof. Herbert Toledo Martins, Presidente da APUR, saudou a
presença de todos e leu a pauta da Assembléia contendo os seguintes itens: 1)
Informes (Convite para Coordenadora Geral da Assufba; Recolhimento do
débito em conta; Pesquisa sobre o perfil dos docentes da UFRB; Reunião com
a PROGEP e PRPPG; Eleição da CPPD; Atividade do CFP: Mesa redonda Condições do trabalho docente no CFP; Marcha dos Servidores Públicos
Federais em Brasília no dia 28/03/12; Previdência; 2) Insalubridade e
Periculosidade; 3) Campanha Salarial 2012; 4) O que ocorrer. Em seguida os
docentes da UFRB foram consultados acerca da pauta. E por sugestão do prof.
David RomãoTeixeira, Vice-Presidente da APUR, foram incluídos dois pontos
na pauta, a saber: Eleição dos Representantes do Conselho Fiscal; Eleição dos
Representantes Sindicais do CCAAB, CAHL e CCS; e Congresso Nacional do
Andes. Esses três pontos foram incluídos na pauta e a mesma foi aprovada por
unanimidade contendo os seguintes itens, a saber: 1) Informes (Convite para
Coordenadora Geral da Assufba; Recolhimento do débito em conta; Pesquisa
sobre o perfil dos docentes da UFRB; Reunião com a PROGEP e PRPPG;
Eleição da CPPD; Atividade do CFP: Mesa redonda - Condições do trabalho
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docente no CFP; Marcha dos Servidores Públicos Federais em Brasília no dia
28/03/12; Previdência; 2) Insalubridade; 3) Campanha Salarial 2012; 4) Eleição
dos Representantes do Conselho Fiscal; 5) Eleição dos Representantes
Sindicais do CCAAB, CAHL e CCS; 6) Congresso Nacional do Andes; 7) O que
ocorrer. Dando continuidade aos trabalhos o Prof. Herbert Toledo Martins
apresentou a plenária a Coordenadora Geral da Assufba, Aida Maia
informando que a mesma havia sido convidada a estar presente à Assembléia
para informar sobre as decisões e encaminhamentos dos servidores técnicosadministrativos relativas ao corte do adicional de insalubridade. Em seguida,
informou o(a)s docentes da ação de recolhimento de autorização de débito em
conta a favor da APUR. Disse que até o dia 06 de março de 2012 a Associação
contava com cerca de 87 (oitenta e sete) autorizações assinadas. Lembrou
ainda que a partir daquela data somente seria associado aquele(a) que
estivesse em dia com a contribuição financeira mensal. Prosseguindo informou
que a Diretoria estava finalizando questionário de pesquisa sobre o perfil dos
docentes da UFRB, que o objetivo principal da pesquisa era o de subsidiar as
ações do Sindicato. Continuando informou que em reunião com a Reitoria
realizada em fevereiro passado, ficou decidido que provisoriamente até que a
Casa da APUR seja reformada, a APUR funcionará na sala onde hoje está
localizada a PROPPAE. Seguindo informou que a Diretoria havia agendado
reunião com a PROGEP E PRPPG para tratar de assuntos relativos às
condições de trabalho docente, mas que em função da pesquisa acima referida
e do calendário, a Diretoria achou por bem adiar tais reuniões até que fossem
obtidos mais dados e informações a respeito dos docentes e suas condições
de trabalho. Prosseguindo informou que as eleições para a CPPD foi adiada
em função do não preenchimento das vagas, e que era muito importante a
participação do(a)s docentes posto que a referida Comissão definia baremas e
critérios de progressão da carreira; que muito embora a eleição não estivesse
no âmbito da APUR, a Diretoria incentivava a participação dos docentes. Em
seguida, o Prof. David Romão Teixeira informou que os professores do CFP
haviam realizado uma atividade de debate sobre as condições de trabalho
docente na UFRB, e cujos debates contemplaram os problemas derivados da
intensificação do trabalho, como dificuldades para dormir, stress a que estão
submetidos os docentes do CFP. Seguindo, informou sobre a realização da
Marcha em Brasília no dia 28 de março de 2012. Prosseguindo informou sobre
a aprovação da previdência complementar para os servidores públicos
federais. Após esses esclarecimentos, o Prof. Herbert deu início à discussão do
primeiro ponto de pauta: a questão da insalubridade. Que contou com a
presença do advogado Dr. Herbert Vieira de Moura que havia sido convidado
pela Diretoria para subsidiá-la na questão em pauta. O advogado foi
apresentado à plenária e deu-se continuidade à Assembléia. Seguiram-se as
falas de vário(a)s docentes da UFRB que foram unânimes em afirmar que a
Diretoria da APUR entrasse com ação na justiça pois se tratava de um direito
subtraído do(a)s docentes. Após as intervenções do(a)s docentes a palavra foi
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passada para o advogado Herbert Vieira de Moura, cujas orientações iniciais
foi a de que era necessário a contratação de um técnico perito para emitir
laudo sobre as condições de trabalho do(a)s docentes que trabalham com
laboratório, para contrapor ao laudo do perito que será na lide nomeado pelo
Juiz, e que os docentes começassem a fazer o levantamento de documentação
com cópia dos processos contendo a negativa da PROGEP em conceder o
auxílio insalubridade. Após várias intervenções do(a)s docentes, o Prof. David
Romão Teixeira estabeleceu o regime de votação das propostas debatidas e
por unanimidade da plenária, ficou decidido que: 1. Se construísse no mês de
abril vindouro um calendário e formas de paralisação das atividades docentes
em ambientes insalubres. 2. Que a diretoria da APUR agendasse reunião com
os advogados acima citados para dar os encaminhamentos iniciais à entrada
na justiça buscando reaver o direito ao adicional de insalubridade. 3. Que a
diretoria da APUR fizesse denúncia ao Ministério do Trabalho. Prosseguindo
com a assembléia, passou-se à discussão do segundo ponto da pauta, a
Campanha Salarial 2012. O Prof. David Romão Teixeira lembrou a todos a
necessidade da leitura histórica das perdas dos professores e atual situação da
mesa de negociação com o governo. Após várias intervenções dos presentes,
apresentando mais elementos sobre a situação, o Prof. David colocou o ponto
em regime de votação e por unanimidade, ficou decidido que a Diretoria: 1)
convocasse reuniões nos centros no dia 28 de março em curso com o objetivo
de mobilizar e esclarecer o(a)s docentes e, 2) avaliasse data e convocasse
assembléia geral extraordinária na primeira semana de abril. Com o adiantado
da hora e após a decisão da plenária sobre o segundo ponto de pauta foi
sugerido e acatado por unanimidade que as eleições dos membros do
conselho fiscal fossem realizadas na assembléia de abril. Com relação às
eleições dos representantes sindicais do CCAAB, foi encaminhado que fosse
feita convocação para a próxima semana de uma assembléia setorial
especifica tendo como ponto de pauta a eleição dos representantes sindicais e
as condições de trabalho docente. Também foi sugerido e acatado que se que
os representantes sindicais do CCS e do CAHL fossem eleitos nas
assembléias setoriais do dia 28 de março. Por último, foi adiada a discussão
sobre o Congresso Nacional do ANDES-SN realizado em Manaus em janeiro
do corrente ano. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a
assembléia, cuja ata aqui lavrada vai assinada por mim, Herbert Toledo
Martins, Presidente da APUR e pelos demais integrantes da mesa, Prof. David
Romão Teixeira, Vice-Presidente; Eder Rodrigues e João Mendes de Lima
Júnior, Diretores-Executivos da APUR.
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