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 06
DE
fevereiro
DE
2014.................................................................................................
A Assembleia teve início às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de
maio do ano de dois mil e quatorze, em segunda convocação, no Auditório do
Prédio da Reitoria, na cidade de Cruz das Almas, Bahia, em conformidade com
a pauta de sua convocação. De início o Prof. Herbert Toledo Martins, vicepresidente da APUR, saudou a presença de todos leu a pauta da Assembleia
contendo os seguintes itens: 1) Informes; 2) pauta de lutas 2014; 3) Congresso
do Andes (teses e eleições de delegados); 4) O que ocorrer. Em seguida os
docentes da UFRB foram consultados acerca da pauta. Por solicitação da
professora Alessandra Caifa inclui-se como ponto de pauta Cessão pela UFRB
para a regularização fundiária. A pauta foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade aos trabalhadores o professor David Romão presidente da APUR
apresentou informes da diretoria (assessoria jurídica, processos). Foram
apresentados informes: a)sobre reuniões do Fórum tripartite no CAHL (29/1) e
no CCS(3/2), e b)sobre atividade de consultoria no CSS em que os professores
foram constrangidos em palestra sobre local de moradia dos professores;
c)reunião sindical no CFP (5/2) Em seguida foi feito o debate sobre o plano de
luta. Foram aprovadas as seguintes propostas por unanimidade:1)organizar
avaliação da pauta docente negociada na greve 2012; 2)eixos de atuação
:a)campanha salarial, carreira e condições de trabalho; b)democracia e
autonomia; 3)campanhas: a) continuar campanha de esclarecimento sobre
Funpresp; b)Estatuinte democrática na UFRB; c) garantir 8 horas como carga
horaria mínima em sala de aula para docentes; d)simplificar e Informatizar o
processo de progressão docente; 4)Ações e mobilizações: a)reuniões sindicais
nos centros. (Construir o sindicato pela base);b)campanha de filiação sindical
permanente ;c)atividades de formação politica sobre os eixos e os temas da
campanha 2014. Em seguida o Prof. David Romão Teixeira apresentou informe
sobre o 33 congresso do Andes, após a discussão das teses, foi eleito por
unanimidade como delegado de base o professor Antonio Eduardo Alves de
Oliveira e referendado o professor David Romão como delegado indicado pela
diretoria. Por fim, foi aprovado por unanimidade que seja solicitada a reitoria o
adiamento da discussão sobre Cessão pela UFRB para a regularização fundiária no
Consuni para que seja discutida pelos docentes. A assembleia foi encerrada às 12
horas, cuja ata aqui lavrada vai assinada por mim, Prof. Antonio Eduardo Alves
de Oliveira, secretario da APUR.
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