
 
 

Ata da Assembleia Geral da ADUFOP de 03-12-2019 
 
Data da AG: 03/12/2019; Local: Auditório de ICEB -UFOP, campus Ouro Preto-MG. 
Presenças: Assinaram a lista 24 docentes. 
Horário: 10h15min. 
Assembleia presidida pelo professor Rodrigo Martoni e secretariada pela professora 
Kathiuça Bertollo, respectivamente vice-presidente e 1ª tesoureira da ADUFOP. 
Pauta: 1. Informes Gerais; 2.Previdência; 3.PEC Emergencial (PEC186/2019) – Possibilidade 
de Redução Salarial; 4. Eleição dos Delegados e observadores ao  390  Congresso do Andes-
SN a realizar-se na cidade de São Paulo – SP, de 04 à 08 de fevereiro de 2020; 5. 
Estabelecimento de Comissões de Mobilização; 6. Encaminhamentos. 
 

Item 1. Informes Gerais 

1. O professor Rodrigo Martoni apresentou a análise de conjuntura da diretoria da entidade 
destacando a intensificação dos ajustes ficais. 

2. A ADUFOP realizou o Debate sobre o Desmonte da Educação Pública, dia 26 de novembro, 
com a Profª Qelli Viviane Dias, 1ª Vice-Presidente do ANDES-SN e a Profª Marina Barbosa, 
Presidente da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora (APES S.Sind. 
do ANDES-SN) seguido de coquetel na sede da entidade. O professor Rodrigo Martoni 
informou que a diretoria da ADUFOP pretende promover mais debates sobre conjuntura 
até o final da gestão, maio de 2020. 

3. O professor Joaquim Toledo, 2º tesoureiro da ADUFOP, viajou para Brasília, para participar 
da Reunião Conjunta das IFES e IEES/IMES, em 4 de dezembro, no ANDES-SN. 

4. Profª Lívia Echternacht informou sobre a reunião de finalização do semestre do Comitê de 
Mobilização do ICEB que acontecerá no dia 10 de dezembro, na sala do DEFIS-ICEB, às 
17h30min e terá como pauta o Projeto Future-se e a PEC Emergencial. 

 Item 2. Previdência 

Foram apresentadas as regras do regime próprio de previdência dos Servidores Federais 
após a promulgação da Emenda Constitucional n0 103/2019 publicada em 13 de novembro 
de 2019. 

Item 3. PEC Emergencial (PEC 186/2019) – Possibilidade de Redução Salarial 

O Plano Mais Brasil, está dividido em três PEC (Proposta de Emenda Constitucional). A 
primeira é a PEC 186/2019, batizada de PEC Emergencial, dispõe sobre medidas 
permanentes e emergenciais do controle do crescimento das despesas obrigatórias de 
reequilíbrio fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade da União.  
A segunda PEC 187/2019, PEC da Revisão dos Fundos, institui reserva de lei complementar 
para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do 
segundo exercício financeiro subsequente à promulgação dessa emenda constitucional. 



 
A terceira PEC é a 188/2019, PEC do Pacto Federativo. Ela altera 24 artigos da Constituição 
Federal e quatro do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além de acrescentar 
novos dispositivos ao texto.  
A PEC 186 e a PEC 188 rezam sobre a redução de até 25% da jornada do servidor com corte 
proporcional dos vencimentos. Se a proposta for aprovada como está, o servidor poderá 
sofrer uma redução de até ¼ dos vencimentos. Assim, o momento é de mobilização total, 
como alerta. 
A PEC Emergencial tem como alvo preferencial a despesa com pessoal, prevendo a redução 
de direitos e condicionando qualquer reajuste ou benefício ao servidor à “regra de ouro” e 
ao teto de gastos, mecanismos do ajuste fiscal que focam apenas e exclusivamente a 
despesa. 
Foram abertos dois blocos de cinco falas para debater sobre a previdência e a PEC 
Emergencial. 
O Professor Marcos Calazans propôs a inversão da pauta (item 5 no lugar do item 4). 
Em regime de votação: Aprovado por unanimidade. 
Dessa forma o item 5 (Estabelecimento de Comissões de Mobilizações) foi discutido antes 
do item 4 (Eleição dos delegados e observadores ao 39º Congresso do ANDES-SN).  

Item 4.  Estabelecimento de Comissões de Mobilizações 

A Diretoria da ADUFOP propôs a plenária o estabelecimento de comissões por unidades 
para levar questões importantes como esclarecimentos sobre a dívida pública, o “Future-
se” e as questões que estão sendo pautadas. 
Foi aberto um bloco de cinco falas para debater o ponto de pauta. 
Após a discussão, a proposta da Diretoria foi convocar uma Assembleia, no início do 
semestre letivo (março), com dois pontos de pauta: estado de greve; estabelecimento das 
comissões de mobilização por unidade. 
Em regime de votação: Aprovado por unanimidade.  

Item 5. Eleição dos Delegados e observadores ao  39º Congresso do Andes-SN a realizar-
se na cidade de São Paulo –SP de 04 a 08 de fevereiro de 2020 

O presidente da mesa informou que o 39º Congresso do Andes-SN acontece de 04 a 08 de 
fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo, tendo como tema central: “Por Liberdades 
democráticas, autonomia universitária e em defesa da educação pública e gratuita”. 
O presidente da mesa informou que a seção sindical tem direito a um(a) delegado(a), 
podendo enviar quanto(a)s observadores(a)s suplentes de delegado(a) e 
observadores(a)s desejarem. Foi eleita delegada da diretoria a docente Kathiuça Bertollo; 
foi eleito delegado de base o docente Joaquim Batista de Toledo; suplentes de 
delegado(a)s, na seguinte ordem de suplência: Professor Rodrigo Fernandes Ribeiro, 
Professora Cristina de Oliveira Maia, Professora Clarissa Rodrigues; e não foram eleitos 
observadores. 
Caso houver a impossibilidade de comparecimento dos delegados de base e suplentes 
acima definidos, caberá a Diretoria da ADUFOP indicar seus substitutos. 



 
Item 6. Encaminhamentos 

A Diretoria da ADUFOP irá convocar uma Assembleia, no início do semestre letivo (março), 
com dois pontos de pauta: estado de greve; estabelecimento das comissões de mobilização 
por unidade. 
 

Não havendo mais nada a se tratar foi encerrada a assembleia às 12h40min, e por ser 

verdade o presidente da mesa subscreve e assina a presente ata.******************** 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


