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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 13 

DE ABRIL DE 2011................................................................................................ 

 

A Assembleia teve início às onze horas do dia treze de abril do ano de dois mil 

e onze, no Auditório da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, 

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, a Advogada da Regional Nordeste III do 

ANDES-SN, Dra. Lais Pinto, e a professora Maslowa Islanowa Cavalcanti 

Freitas – da Diretoria da Regional Nordeste III do ANDES-SN, como 

observadora. De início o Prof. Herbert Toledo Martins, Presidente da APUR, 

saudou a presença de todos e apresentou aos presentes os componentes da 

nova Diretoria da APUR, o Vice-Presidente Prof. David Romão Teixeira, o 

Secretário Prof. Fabricio Fontes de Andrade, o Diretor-executivo Prof. Eder 

Rodrigues, o suplente do Diretor-executivo Prof. João Mendes, o suplente do 

Tesoureiro Prof. Fabiano Machado Martins. Prosseguindo o Prof. Herbert 

Toledo Martins convidou os Professores David e Fabricio para compor a mesa. 

Composta a mesa, o Prof. David Romão Teixeira leu a pauta da Assembléia 

contendo os seguintes itens: 1) Informes (Sede do Sindicato, Ação Jurídica, 

Reunião com a APUB); 2) Contribuição Sindical; 3) Encontro Docente; 4) 

Representantes do Conselho Fiscal; 5) Análise da Conjuntura (Carreira 

docente), MP 545 (contratação substituto), MP 520 (Criação de empresa 

pública Adm. Hospitais); 6) Pautas locais; 7) O que ocorrer. Em seguida os 

docentes da UFRB foram consultados acerca da pauta. A pedido do Prof. 

Balduíno Cunha foram incluídos dois pontos na pauta, a saber: decisão a 

respeito do convite feito pela Presidenta da APUB ao Prof. Herbert Toledo 

Martins de viajar para Fortaleza (CE) para participar do Congresso do 

PROIFES, sob os auspícios daquela Associação; e a participação da APUR no 

processo eleitoral para escolha do Reitor da UFRB (2011-2015). Por 

unanimidade esses dois pontos foram incluídos na pauta e a mesma foi 

aprovada por unanimidade contendo os seguintes itens, a saber: 1) Informes 

(Sede do Sindicato, Ação Jurídica, Reunião com a APUB); 2) Participação da 
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APUR no processo de eleição para Reitor, 3) Contribuição Sindical; 4) Encontro 

Docente; 5) Representantes do Conselho Fiscal; 6) Análise da Conjuntura 

(Carreira docente), MP 545 (contratação substituto), MP 520 (Criação de 

empresa pública Adm. Hospitais); 7) Pautas locais; 8) O que ocorrer. Dando 

continuidade aos trabalhos o Prof. Herbert Toledo Martins apresentou à 

plenária fotografia da futura sede da APUR localizada na antiga vila dos 

professores no campus de Cruz das Almas. O Prof. Herbert ressaltou que a 

casa necessita de uma ampla reforma, pois encontra-se em estado de 

abandono e bastante deteriorada pelo tempo, conclamando o(a)s docentes a 

contribuírem com a reforma do imóvel. Na sequência o Prof. Herbert Toledo 

Martins apresentou a Dra. Lais Pinto aos presentes informando que a mesma 

havia sido convidada a estar presente à Assembleia para informar sobre ação 

jurídica de ressarcimento de desconto indevido de imposto de renda sobre as 

férias e o décimo terceiro salário do(a)s docentes. A Dra. Lais Pinto esclareceu 

a todo(a)s o(a)s presentes que se tratava de uma ação com muita chance de 

ser vitoriosa, dada a jurisprudência que informa a matéria, mas que demoraria 

cerca de dez anos para ser concluída. Esclareceu ainda que a ação poderia ser 

impetrada a partir de instrumento de Procuração da Presidência da APUR em 

nome da categoria dos docentes da UFRB, ou de outro modo, o(a) docente 

entrar com a ação individualmente. A Dra. Lais Pinto informou que a ação 

interposta em nome da categoria tem a vantagem de contemplar todos os 

docentes inclusive aqueles que no momento não são associados à APUR, mas 

que no futuro poderão vir a se associar. Após esses esclarecimentos seguiram-

se as falas de vário(a)s docentes da UFRB que afirmaram seu desejo de entrar 

com a ação via Procuração da Presidência da APUR, e que deveria constar em 

ata o registro histórico de que o(a)s docentes presentes à Assembleia estavam 

tomando uma decisão que beneficiará toda a categoria. Em seguida o Prof. 

Herbert Toledo Martins colocou em votação a aprovação da decisão de entrar 

com a ação jurídica via Procuração da Presidência em nome da categoria, 

sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a Assembleia, 

passou-se à discussão do terceiro ponto dos informes previsto na pauta, a 

Reunião com a APUB. O Prof. Herbert Toledo Martins esclareceu aos 

presentes que no dia quatro de abril de dois mil e onze houve uma reunião em 

Salvador, a convite da Presidenta da APUB, Profa. Silvia. Informou que foram 

convidados a participar da reunião os Professores Gabrielle Grossi e Sergio 

Armando Guerra Filho. Que o motivo principal da reunião de acordo com o 

convite feito pela Presidenta da APUB era o de estreitar os laços de 

relacionamento entre as duas associações cujo relacionamento até o final de 

dezembro, mês que tomou posse, era bastante tumultuado e que era chegada 

a hora de se passar uma régua no passado e construir um novo padrão de 

relacionamento. Que durante a reunião os Professores da UFRB tiveram a 

oportunidade de dizer que estavam felizes com aquela atitude, pois até então a 

APUB havia estabelecido uma relação colonialista com o(a)s docentes da 

UFRB, não respeitando o direito dos mesmos em constituírem associação 
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sindical própria e independente. Que ao final da reunião ficou acordado que 

ambas as associações construiriam a partir daquele momento um processo de 

transição em que os docentes da UFRB, ainda filiados à APUB, pudessem se 

desfiliar e se filiar à APUR sem que suas solicitações de desfiliação fossem 

postergadas indefinidamente. Além disso, ficou acordado que o Presidente da 

APUR aceitaria o convite de participar do Congresso do PROIFES em 

Fortaleza, como observador, sob os auspícios da APUB. E como terceiro ponto 

da nova etapa de relacionamento entre as duas associações ambas 

participassem de um seminário conjunto com data a ser ainda definida. Após o 

relato do Prof. Herbert Toledo Martins passou-se a discussão do ponto de 

pauta solicitado pelo Prof. Balduíno Cunha: o convite de viajar sob os auspícios 

da APUB. Seguiram-se as falas de vários docentes presentes à Assembleia. O 

Prof. Balduíno Cunha esclareceu que lhe causava estranheza a Presidência da 

APUR ter suas contas de viagem pagas por uma Associação que até então só 

havia causado problemas e interposto impedimentos aos seguidos pedidos de 

desfiliação por parte do(a)s docentes da UFRB. Após várias falas do(a)s 

docentes esclarecendo que é comum no meio sindical uma associação ajudar 

uma outra em processo de estruturação e que o Presidente da APUR estava 

viajando como observador, foi colocado em votação se o Presidente da APUR 

deveria ou não aceitar as passagens e as despesas de hospedagem da APUB. 

Por unanimidade da plenária decidiu-se que se deveria aceitar a oferta da 

APUB. Dando prosseguimento à Assembleia colocou-se em discussão o 

segundo ponto da pauta, a participação as APUR no processo de eleição para 

Reitor. Foi esclarecido que a consulta estava sendo organizada pela APUR, 

ASSUFBA e representação estudantil, não tendo qualquer vinculação com o 

Consuni ou qualquer outra instancia da Universidade, sendo escolhido o 

sistema de paridade de votos entre estudantes, técnicos e professores. Este 

sistema foi contestado por alguns professores sobre a sua legalidade ou não. 

Foi reiterado que a consulta pública, por não ter nenhuma vinculação com o 

Consuni, não precisa seguir as normas da proporcionalidade, sendo destacado 

que para as futuras escolhas dentro da Universidade é necessário um maior 

debate sobre este ponto. Prosseguindo passou-se a discussão do terceiro 

ponto de pauta, a contribuição sindical a APUR para custeio das atividades 

inerentes ao funcionamento da entidade. Neste sentido,foram colocadas duas 

propostas que foram debatidas: Proposta 1 – Contribuição de 1% do bruto; 

Proposta 2 – Contribuição de 1% de VB + GEMAS + RT. Procedendo-se a 

votação chegou-se ao seguinte resultado: proposta 1: 08 votos; proposta 2: 11 

votos; 4 abstenções. Com esse resultado ficou decidido que a contribuição 

sindical da APUR recai sobre 1% do VB + GEMAS + RT. Deliberou-se ainda a 

abertura de contribuições de 50,00 para serem depositadas na conta da APUR 

enquanto se encaminha a autorização do Ministério do Planejamento para 

desconto da contribuição; assim como a devolução do dia de trabalho que é 

descontado em contra-cheque.Em seguida passou-se a discussão do quarto 

ponto de pauta, o Encontro Docente. Foi encaminhada a deliberação sobre o 
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Encontro Docente a se realizar nos dias 29 e 30 de abril no campus de Cruz 

das Almas, ficando os GT´s em aberto para se organizarem no dia do 

Encontro. Pelo adiantado da hora a Assembleia deliberou que os pontos de 

pauta 5) Representantes do Conselho Fiscal; 6) Análise da Conjuntura 

(Carreira docente), MP 545 (contratação substituto), MP 520 (Criação de 

empresa pública Adm. Hospitais); e 7) Pautas locais fossem debatidos no 

espaço dos debates durante o Encontro Docente. Finalizando a Assembleia foi 

aprovada moção de apoio ao movimento de greve das Universidades 

Estaduais da Bahia por unanimidade. Nada mais havendo a tratar deu por 

encerrada a Assembleia, cuja ata aqui lavrada vai assinada por mim, Fabrício 

Fontes de Andrade, Secretario da APUR e pelos demais integrantes da mesa, 

Professor Herbert Toledo Martins e o Prof. David Romao Teixeira.  

 


