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ATA DA ASSEMBLÉIA PERMANENTE DE GREVE DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS DO RECÔNCAVO – APUR – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN,
REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS (BA), NO DIA 30 DE MAIO DE
2012...................................................
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A Assembleia teve início às nove horas do dia trinta de maio do ano de dois mil e doze, em
segunda convocação, no saguão do prédio administrativo e pavilhão de aulas do Centro de
Ciências da Saúde, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, em conformidade com a
pauta de sua convocação. De início o Prof. Herbert Toledo Martins, Presidente da APUR,
saudou a presença de todos agradecendo o magnífico café da manhã que o(a)s docentes do
CCS prepararam para receber o(a)s colegas dos outros Centros. Leu a pauta da Assembleia
contendo os seguintes itens: 1) Informes; 2) Análise da greve; 3) Calendário de Mobilização; 4)
O que ocorrer. Em seguida o(a)s docentes foram consultado(a)s acerca da pauta. O Prof.
David Teixeira sugeriu que fosse acrescentado em o que ocorrer a escolha dos delegados da
APUR no Comando Nacional de Greve. O Prof. Herbert em seguida submeteu a pauta à
provação da plenária. A mesma foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo deu-se início aos
informes. O Professor Herbert informou ao mesmo tempo em que deus boas vindas à presença
do Prof. Carlos Magno representante do SINASEFE, professor do IF-Baiano de Santa Inês. Em
seguida, Carlos Magno saudou a plenária e discursou por cinco minutos sobre a evolução do
movimento grevista do SINASEFE. Agradeceu o convite do Prof. David Romão Teixeira e em
seguida convidou a APUR a comparecer à assembleia do SINASEFE em Santa Inês que seria
realizada a tarde. O Prof. David Teixeira agradeceu o convite e garantiu presença na referida
assembleia como um gesto de aproximação entre os dois sindicatos. Em seguida o Prof. David
Teixeira fez uma breve análise do movimento grevista indicando o crescimento e fortalecimento
do movimento. Informou ainda que a Diretoria da APUB se reuniu com o Reitor da UFRB, para
solicitar reconhecimento. Relatou que na reunião ocorrida entre a Diretoria da APUR e o Reitor
foi discutida essa questão. O Prof. David Teixeira disse ao Reitor que se tratava de um gesto
desesperado da APUB, de alguém que estava reconhecendo a sua fragilidade dentro da
UFRB. Em primeiro lugar, que não é o Reitor que decide qual o sindicato que é o verdadeiro
representante do(a)s docentes da Universidade, mas a base, o(a)s próprio(a)s docentes, e que
o(a)s docentes já tomaram essa decisão a favor da APUR, bastando ver o número de
associados que atualmente possui e que não para de crescer. Prosseguindo os trabalhos o
Prof. Herbert deu início aos debates do segundo ponto de pauta, avaliação da greve. Para
tanto, foram chamadas os representantes sindicais de cada Centro para que fizesse uma
síntese do movimento nos Centros. Pela ordem fizeram uso da palavra o(a)s professore(a)s
Tarcisio Fernandes Cordeiro representando o CFP; Adilson Gomes da Silva (CETEC);
Alessandra Nasser Caiafa (CCAAB); Antonio Eduardo Alves de Oliveira (CAHL) e Willian Tito
Maia Santos (CCS). Cada qual com a sua contribuição o(a)s docentes acima citados fizeram
um relato sobre a a situação do movimento grevista em seus respectivos Centros. Em seguida
o Prof. Herbert Toledo Martins deu início aos debates do terceiro ponto de pauta. Fizeram uso
da palavra o(a)s professore(a)s Gabriel Jorge Carneiro de Oliveira, Francisco de Souza
Fadigas, Rafael Souza de Oliveira, Wellington, Tarcisio Fernandes Cordeiro, Herbert Toledo
Martins, Joelito de Oliveira Rezende e David Romão Teixeira. Após os debates dos docentes
acima referidos foi decidido como calendário de mobilização que a próxima assembleia fosse
realizada em Cruz das Almas no dia 06 de junho de 2012. Em seguida o Prof. Herbert deu
início ao processo de escolha dos delegados da APUR no Comando Nacional de Greve. Pediu
licença à plenária para sugerir os nomes dos Professores David Romão Teixeira e Eder
Rodrigues. A sugestão recebeu aplausos imediatos e foi então submetida à aprovação da
plenária. Por unanimidade foram aclamados os representantes da APUR no CNG. Nada mais
havendo a tratar deu por encerrada a Assembleia, cuja ata aqui lavrada vai assinada por nós,
Professor Herbert Toledo Martins e pelo Prof. David Romão Teixeira.

