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ATA DA ASSEMBLEIA CCAAB, REALIZADA NA CIDADE DE CRUZ DAS 

ALMAS (BA), NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012.................................................... 

 

A Assembleia teve início às onze horas e vinte minutos do dia quatorze 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, os docentes do CCAAB da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia – UFRB. 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) Eleição de representantes sindicais; 2) Condições de 

trabalho docente; 3) O que ocorrer. Dando continuidade aos trabalhos o Prof. 

Herbert Toledo Martins informou aos docentes sobre as eleições dos 

representantes sindicais do CCAAB e em seguida, o Prof. David Romão 

Teixeira informou sobre as negociações com a reitoria a respeito e relatou que, 

há mais ou menos 6 anos, inexiste uma intervenção sindical na UFRB. Após 

esses esclarecimentos, o Prof. Herbert deu início à discussão do primeiro ponto 

de pauta: Eleição de representantes sindicais do CCAAB e relatou o diálogo 

para unir forças e não colocar a representação sindical acima da APUR, para 

que, juntas, possam dialogar e fortalecer o movimento sindical. Posteriormente, 

a Profª Alessandra Nasser Caiafa, relatou a preocupação tanto da ausência de 

docentes do CCAAB na assembleia, quanto da falta de estrutura no referido 

campus, e segue relatando alguns problemas, tais como: dificuldades para tirar 

Xerox e falta de ar condicionado. O Prof. Robson Bahia Cerqueira, sugeriu que 

as assembleias do CCAAB ocorressem bimestralmente, e expôs também a 

necessidade do diálogo seja por e-mail ou grupos de discussão pela internet, 

haja visto que, o acúmulo das obrigações com a Universidade acaba por 

restringir as atuações no sindicato. Em seguida, a Profª Alessandra, propôs 

lançar um questionário online para os docentes de CCAAB, a fim de saber o 

porquê da ausência destes nas assembléias, em seguida, sugeriu que o 
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diálogo entre os docentes e a APUR seja melhorado. Posteriormente, o Prof. 

David informou da importância de se ter representantes sindicais no CCAAB 

contribuindo para a abrangência da atuação sindical na UFRB. Além disso, o 

Prof. David sugeriu para a próxima assembleia - que se realizará, 

provavelmente, no mês de abril a decidir data e horário – os seguintes pontos 

de pauta: campanha salarial e condições de trabalho.  Aproveitando a 

oportunidade, o Prof. Jesus Manuel Delgado Mendes, informou que o desafio 

do CCAAB é particular e necessita da ajuda da APUR para consolidar uma 

estrutura de trabalho decente. Desse modo, urge criar estratégias para sanar 

as dificuldades do CCAAB com relação à infra-estrutura. Como presidente da 

APUR, o Prof. Herbert, relatou o seu anseio no que concerne à presença 

maciça dos docentes na assembléia, expôs também o comprometimento da 

APUR para com os docentes e os avanços que já se fazem notar, tais como: a 

futura compra de cinco urnas, maquina de café, jornal impresso da APUR, 

carteira da APUR para os docentes terem descontos em shows, teatro e 

cinema, a contratação de um funcionário para a APUR e a sede provisória. O 

Prof. Robson Bahia Cerqueira e a Profª Alessandra Nasser Caifa se 

candidataram para representação sindical do CCAAB, respectivamente como 

titular e suplente. Não havendo outras inscrições o Prof. Herbert iniciou o 

regime de votação e por unanimidade, foram eleitos  @s nov@s 

representantes do CCAAB: o Prof. Robson Bahia Cerqueira (titular) e a Prof.ª 

Alessandra Nasser Caiafa (suplente). No discurso a Prof.ª Alessandra, relatou 

novamente sobre as más condições de trabalho do centro CCAAB e ressaltou 

a necessidade de fortalecer o centro, sugerindo, posteriormente, apresentar um 

ponto de pauta para expor todas as questões com mais detalhes. O Prof. 

Robson agradeceu e falou que irá fazer um trabalho unificado. Em seguida, a 

Profª Alessandra solicitou a documentação de formalização de representantes 

Sindicais do CCAAB. O Prof. David discorreu sobre a importância de se fazer 

uma assembléia em cada centro e sugeriu marcar uma data na primeira 

semana de abril para que a mesma aconteça, com pontos de pauta sobre a 

campanha salarial e as condições de trabalho. Alertou, posteriormente, da 

necessidade de não rivalizar com os outros centros e, por fim, informou sobre a 

ampliação dos canais de comunicação através de redes sociais como 

Facebook e Twitter e lista de discussão com o objetivo de facilitar e ampliar as 

atividades desempenhadas e promover discussões entre os docentes. 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.   


