
1 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
2 DO RECÔNCAVO - APUR - SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN, REALIZADA NA CIDADE DE
3 CRUZ DAS ALMAS (BA), NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 .

4 A Assembleia teve início às nove horas e trinta minutos do dia vinte cinco de setembro do ano
5 de dois mil e quinze, em segunda convocação, no Anfiteatro da Reitoria, na cidade de Cruz das
6 Almas, Bahia, em conformidade com a pauta de sua convocação. A mesa da assembleia foi
7 composta pelos professores Karina de Oliveira Santos Cordeiro, David Romão Teixeira e
8 Givanildo Bezerra de Oliveira, respectivamente vice-presidente da APUR, membro do
9 Comando Local de Greve da UFRB, e secretário da APUR. De início a Profa. Karina Cordeiro

10 saudou a presença de todos e leu a pauta da assembleia que continha os seguintes itens: 1)
11 Informes; 2) Avaliação da Greve Nacional Docente; 3) Encaminhamentos. Em ato contínuo os
12 presentes foram consultados acerca da pauta, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
13 Dando continuidade aos trabalhos passou-se então a pauta da assembleia. 1) Informes: a) O
14 professor Tarcísio Cordeiro (CFP) fez um relato das finanças da APUR e mencionou que a
15 prestação de contas, a cada mês, está sendo disponibilizada na página da APUR; b) O
16 professor Mauricio Ferreira (CAHL) fez os informes relativos à última reunião do Comando
17 Local de Greve, e ressaltou os encaminhamentos do CLG para apreciação da plenária; c) O
18 professor David Teixeira (CFP) trouxe os informes do Comando Nacional de Greve. Ele
19 mencionou a proposta de acordo que o governo enviou para a FASUBRA, ressaltando que a
20 greve dos técnico-administrativos foi protelada para, pelo menos, mais uma semana, por
21 iniciativa do governo que não se disponibilizou a assinar de imediato os termos do acordo
22 aprovado pela categoria. O Prof. David também falou que o comando nacional do SINASEFE
23 indicou para as seções sindicais uma saída unificada para o dia 30 de setembro. Além disso,
24 ressaltou que a UFSC e a UFAL saíram da greve. Informou também sobre a ocupação do
25 gabinete do Ministro Renato Janine, no dia de ontem. Por último ele mencionou que o governo
26 mandou respostas às contrapropostas do PROIFES e do ANDES, apresentando reajuste
27 salarial com índices iguais aos apresentados para a FASUBRA e o SINASEFE. 2) Avaliação
28 da Greve Nacional Docente: a) O professor Sivanildo Borges (CETEC) disse que mais uma
29 vez o governo protela o fim da greve ao marcar reunião com o ANDES para o dia cinco de
30 outubro; b) O professor Bruno Durães (CETENS) criticou a forma de negociação do governo,
31 dizendo ser vergonhoso observar um governo que não negocia com a representação sindical
32 das universidades federais, uma vez que só agendou uma reunião com ANDES após a
33 ocupação do MEC, ocorrida ontem. O Prof. Bruno também ressaltou que embora o governo
34 tenha dificuldades de negociar com o ANDES ele apresenta toda uma inclinação para assinar
35 acordo com o PROIFES; c) A professora Rosenária Souza (CAHL) disse que precisamos
36 reforçar de maneira clara o papel do ANDES em nossa representação e que não achava
37 necessário tirar no momento uma data de saída da greve. Ela também salientou que há uma
38 guinada por parte do governo em direção a privatização dos serviços públicos, como a
39 educação superior; d) O professor Aroldo Félix (CETENS) ressaltou a importância do
40 movimento grevista, reafirmando que o movimento é vitorioso, inclusive localmente. Ele
41 também disse que a ocupação do MEC ontem sinaliza nova perspectiva e que precisamos
42 aproveitar a próxima semana para realizar mais um ato conjunto com os estudantes e técnico-
43 administrativos. Ademais, o Prof. Aroldo falou que não é o momento de indicar data de saída
44 da greve, sem os resultados da reunião do dia 5 de outubro; e) O professor Francisco Fadigas
45 (CETEC) mencionou ter uma visão menos otimista, uma vez que algumas universidades já
46 saíram da greve e o movimento não teve ampla adesão nacional. Ele também ressaltou que a
47 conjuntura está muito difícil, que a mídia não pauta o movimento grevista. E finalizou dizendo
48 que a resposta que esperávamos é a que já saiu, a proposta de reajuste semelhante a
49 apresentada ao PROIFES, recebida hoje pelo ANDES. Ademais, acrescentou como proposta
50 de encaminhamento a formação de um comitê permanente de mobilização; f) A professora
51 Fátima Silva (CFP) disse que precisamos desenvolver a capacidade de criar cenários, e nessa
52 perspectiva, reafirmou a importância de criar uma saída de forma unificada nesse momento,
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53 pois do contrário, não haverá tempo nem condições para isso; g) O professor Tarcísio Cordeiro
54 (CFP) reafirmou o encaminhamento da última reunião do CLG, manutenção da greve e
55 indicação ao CNG de uma construção de saída unificada. E ressaltou que esse
56 encaminhamento é o mesmo da reunião do dia 11de setembro, mas que diante do anúncio,
57 pelo governo federal de novo pacote desfavorável aos servidores públicos, no dia 14 de
58 setembro, tal proposta foi repensada e não indicada a assembleia do dia 16 de setembro. E
59 finalizou reforçando a necessidade de trabalhar pela unidade na saída da greve; h) O professor
60 Mauricio Ferreira (CAHL) disse que não há como não admitir o desgaste natural do movimento
61 grevista, mesmo diante das conquistas locais, e que não podemos imaginar que teremos algo
62 além do que foi oferecido aos outros servidores; i) O professor David Teixeira (CFP) disse ter
63 acordo com o que foi deliberado no CLG. E chamou a atenção dos presentes para a
64 FASUBRA, que conseguiu tantas reuniões com o governo, mas que mesmo assim não teve
65 muitas conquistas, e que ainda para fechar a negociação o governo pediu mais um tempo para
66 preparar o termo de acordo; j) A professora Luciana Maciel Boeira (CETEC) questionou os
67 presentes: Vamos retornar com qual ganho? E salientou que a universidade vai estar mais
68 precarizada do que antes da greve. Também comentou que a imprensa faz críticas duras,
69 como no caso da UFAL, cuja notícia, segundo a Profa. Luciana, mencionava que os
70 professores estavam retornando sem nenhuma conquista após meses de greve; k) O professor
71 Roberto Guimarães (CAHL) mencionou que talvez estejamos obstinados demais sobre a greve
72 como instrumento de luta. E chamou a atenção também de que as condições do governo não
73 permitiram uma efetiva negociação. E salientou que precisamos buscar alternativas também
74 para o pós-greve, de forma nacional, para mobilização. E deu como exemplo a criação de um
75 sistema de informação sobre o funcionamento da universidade, que para ele pode fortalecer o
76 sentimento de luta e mobilização; I) O professor Eleazar Lozada (CETEC) disse que
77 precisamos refletir sobre o que leva um governo de esquerda a fazer uma política de direita,
78 com cortes no orçamento de áreas prioritárias como saúde e educação; m) O professor Jesus
79 Mendez (CCAAB) disse que não podemos pensar apenas no tempo de hoje, devemos tomar
80 decisão em benefício do movimento e, portanto, precisamos buscar uma saída em que o
81 ANDES saia fortalecido; n) O professor Juliano Campos (CETENS) afirmou acordo com o
82 discutido na última reunião do CLG. Ressaltou que a situação política e financeira do país é
83 complicada. E questionou os presentes perguntando como fortalecer o movimento se o número
84 de professores hoje é pelo menos metade da última assembleia; o) O professor Bruno Durães
85 (CETENS) disse que as novas falas de hoje dão ânimo ao movimento, e reafirmou aquelas que
86 denunciaram o descrédito do governo em relação ao movimento docente. E questionou os
87 presentes perguntando se a preferência do governo de negociar com o PROIFES, e não com o
88 ANDES, é justificada pela crise financeira e política. Finalizou reafirmando que sua posição é
89 veemente contra apontar data para fim da greve; p) O professor Tarcísio Cordeiro (CFP) disse
90 que quanto à construção da saída unificada da greve precisamos ser claros, pois a FASUBRA
91 e o SINASEFE apontaram para o dia 30 de setembro o fim da greve e o ANDES ficará isolado
92 após essa data. E comentou que quando ações radicalizadas são adotadas é porque já não se
93 está conseguindo mobilizar, agregar mais pessoas ao movimento, que segundo ele, é o que
94 reflete a ocupação do MEC ontem; q) O professor Érico Gonçalves (CETENS) disse que
95 precisamos de uma visão de longo prazo, pois, segundo ele, a época de FHC também foi um
96 momento difícil, onde várias greves aconteceram sem um ganho efetivo. Contudo, ponderou
97 ele, de alguma forma a série de mudanças ocorridas no governo Lula foram pautadas nesses
98 movimentos anteriores. E finalizou dizendo que para fortalecer o movimento, inclusive na
99 UFRB, devemos pensar numa saída unificada; r) O professor Luiz Paulo Oliveira (CAHL) disse
100 que a greve é um mecanismo de resistência política e que, portanto, precisamos pensar numa
101 saída unificada, uma vez que muitas universidades já estão saindo; s) O professor Sivanildo
102 Borges (CETEC) ressaltou que quando entramos na greve sabíamos que o cenário era
103 adverso. Ademais, ele disse que precisamos pensar assim no nosso contingenciamento pós-
104 greve, pensar na redução de matrículas, tendo em vista que o orçamento não será suficiente
105 para manutenção da universidade; t) O professor Xavier Vatin (CAHL) disse que não



106 reconhece a perspectiva de que apenas os docentes são penalizados com a greve, mas
107 também não aceita as críticas à greve docente feitas pelos estudantes. Ele falou que são
108 visões equivocadas, uma vez que houve uma redução drástica do orçamento colocando em
109 cheque o funcionamento das universidades, e que a greve não pautava apenas o reajuste
110 salarial, mas também a reversão dos cortes orçamentários; u) O professor Francisco Fadigas
111 (CETEC) reconheceu que a proposta do governo não é boa, mas ressaltou que devemos
112 seguir na defesa da universidade. Finalizou reafirmando ser favorável a indicação de data para
113 saída unificada; v) O professor David Teixeira (CFP) falou que sair da greve é mais complicado
114 do que entrar, e que por isso precisamos insistir na saída unificada; w) A professora Fátima
115 Silva (CFP) disse que esse é o momento mais difícil para a categoria em greve, mas ressaltou
116 que ganhamos em dignidade ao denunciarmos os cortes na educação. E reafirmou que
117 voltaremos de cabeça erguida e com credibilidade, porque, falou ela, nós somos a nossa
118 credibilidade; x) O professor Bruno Durães (CETENS) contra-argumentou dizendo que a
119 credibilidade mencionada por alguns colegas é aquela do governo conosco e não do
120 movimento, pois o governo não nos respeita. E reafirmou sua posição a favor da saída
121 unificada da greve, mas sem apontamento de data; y) A professora Luciana Boeira (CETEC)
122 desabafou dizendo que somos muitos, mas que poucos participam, que muitos estavam no
123 Facebook postando as viagens pela Europa; z) O professor Sérgio Guerra (CAHL) falou que
124 temos uma tendência de trazer para a greve uma consolidação de muitas coisas que não são
125 possiveis caber numa greve. Ressaltou que o CLG chamou todos para participar, para ir às
126 ruas. E finalizou dizendo que greve todo mundo faz, mas defender fim de greve é muito difícil;
127 a) O professor Erico Gonçalves (CETENS) propôs como encaminhamento a criação de
128 comissão para mobilização pós-greve. 3) Encaminhamentos: a) Manutenção da greve; b)
129 Indicação ao CNG da construção da saída unificada da greve sem apontamento de data; c)
130 Indicativos para as próximas assembleias nos dias 01 e 06 de outubro; d) Criação de comitê
131 permanente de mobilização em substituição ao CLG; e) Moção de apoio ao MST; f) Solicitar da
132 reitoria que reúna o CONAC para discutir o calendário acadêmico após fim da greve; g)
133 Atividade em defesa da Educação e da Petrobrás no dia 29 de setembro, às 9 horas, no prédio
134 da reitoria, em conjunto com as três categorias (APUR, ASSUFBA e CCE); h) Referendar o
135 nome do Prof. Júlio Cesar dos Santos (CCS) para compor o CNG, a partir do dia 30 de
136 setembro, e caso não seja possível sua ida que a indicação seja do CLG; Após a apresentação
137 destes encaminhamentos a mesa indicou para a plenária a votação. Assim o ponto a foi
138 aprovado com 40 votos favoráveis e 4 abstenções; o ponto b foi aprovado por ampla maioria,
139 com 01 abstenção; o ponto c foi aprovado por unanimidade; os pontos d, e e f foram
140 encaminhados para discussão na próxima assembleia; o ponto 9 foi aprovado por
141 unanimidade; e o ponto h, indicação do Prof. Júlio César dos Santos para compor o CNG, foi
142 aprovado por unanimidade. A assembleia foi encerrada às doze horas, cuja ata segue lavrada
143 e assinada por mim, Givanildo Bezerra de Oliveira, secretário da APUR. ~~\J.~


