ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ADUFU-SS, realizada no dia quinze de abril do
ano de dois mil e dezesseis, na sala 116, do bloco 3Q, do Campus Santa Mônica,
iniciada às dezesseis horas e trinta e cinco minutos e com a presença de 11 professores.
A Assembleia iniciou com a formação da Mesa Diretora composta pelas Professoras
Jorgetânia da Silva Ferreira na Presidência e Iara Maria Mora Longhini na Secretaria. A
composição da mesa foi aprovada. A Presidente da mesa apresentou a pauta cujo único
ponto era a escolha dos/as representantes da ADUFU para o Conselho Municipal de
Educação: Titular e Suplente. A pauta foi aprovada. A professora Jorgetânia relembrou
o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelas representantes da ADUFU no CME,
professoras Marina Antunes e Olenir Maria Mendes. A professora Marina fez uma fala
destacando a importância da ADUFU nas discussões. A professora colocou-se à
disposição para continuar representando a ADUFU. Ela informou que, pelas novas
normas do CME, o/a Secretário/a Municipal de Educação não será mais o/a presidente
nato do CME. Professora Iara perguntou sobre o que é o Fórum Municipal de Educação.
Marina explicou/esclareceu o que é e destacou que ele deve acompanhar as atividades
propostas pelo Plano Municipal de Educação (PME). Professor Paulo falou sobre a
construção do II Encontro Nacional de Educação (ENE) e questionou como a professora
Marina enxerga a contradição de o ANDES não estar envolvido na construção dos
Planos Municipais de Educação. Marina explicou que não há contradição alguma.
Professora Jorgetânia frisou que o ANDES tem se colocado oposição ao governo
federal e que a decisão de não participação do ANDES é nas Conferências de Educação.
A posição da ADUFU é de ocupar os lugares e fazer avançar as políticas públicas.
Professora Lúcia Helena destacou a importância de referendarmos a nossa participação
nos conselhos, pois é importante que a ADUFU marque posição. A professora lembrou
ainda que a diretoria executiva já havia discutido que as nossas candidatas seriam as
professoras Marina e Olenir. Lúcia Helena relembrou os presentes o porquê da
necessidade de realizarmos a assembleia, inclusive tendo este assunto que ser ponto
único da pauta. Professor Paulo defendeu a participação da ADUFU nos conselhos. Ele
lembrou que participou do I ENE. Também falou sobre o encontro regional do ENE que
será realizado em Belo Horizonte. A professora Camila destacou a importância da
participação das professoras Marina e Olenir nas atividades desenvolvidas na rede
municipal de educação, em Uberlândia. Professor Paulo explicou melhor sobre o que
estava entendendo como contradição. Professor Antonio falou que precisamos avaliar
cada situação e disse que tem acompanhado a política educacional municipal. O
professor destacou, ainda que, em função das especificidades das ADs, temos que
avaliar a participação. Professora Jorgetânia esclareceu que a posição do ANDES é de
não participação nas conferências e não nos conselhos. Os conselhos municipais de
fiscalização e acompanhamento deveriam ser independentes dos governos. Professor
Robson falou sobre essa posição do ANDES que tem acabado por afastar os professores
do sindicato. A proposta dos nomes das professoras Marina e Olenir serem as
representantes da ADUFU no CME, como titular e suplente, respectivamente, foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Não havendo outros assuntos a
serem tratados, às dezessete horas e vinte minutos, a assembleia foi encerrada. A
presente ata foi assinada por mim, Professora Iara Maria Mora Longhini, 1ª. Secretária e

pela Professora Jorgetânia da Silva Ferreira, Presidente da Mesa Diretora. Uberlândia
15 de abril de dois mil e dezesseis.
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