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      ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 002/2020 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA,  REALIZADA 

REMOTAMENTE, EM CÁRATER 

EXCEPCIONAL, DA ASSOCIAÇÃO DOS 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE 

GURUPI – TO SEÇÃO SINDICAL DO 

ANDES-SN. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de dois mil e vinte (2020), na quarta-feira, às nove 1 

horas e quarenta e cinco minutos (9h45min) (em 1ª convocação) foi aberta e encerrada sem o 2 

devido quórum. E, às dez horas, (10h) (em 2ª convocação), foi iniciada com o número de 3 

presentes acessados necessários para a ASSEMBLEIA GERAL EXRAORDINÁRIA, via 4 

plataforma GOOGLE MEET, a Assembleia dos Docentes da Apug-Ssind, com a seguinte 5 

pauta: a) Informes; b) GurupiPrev; c) Unimed; d) Escolha do Delegado e dos 6 

Suplentes/Observadores para o 8º CONAD Extraordinário do ANDES-SN; e) o que houver. 7 

Na abertura o presidente da Apug, Gilberto Correia da Silva, propôs a inclusão de mais item, 8 

a discussão sobre o retorno das aulas, previsto para o próximo dia 3 de agosto, o que foi 9 

aprovado por unanimidade dos presentes, ficando a pauta aprovada então aprovada a inclusão 10 

ficando como tem d) e a escolha do delegado e dos suplentes observadores para o Conad 11 

Extraordinário do ANDES-SN como item (e). Nos informes (a), o presidente falou sobre a 12 

atuação do sindicato em tempos de pandemia, bem como avisou para que os docentes peguem 13 

suas carteiras de professor(a) emitidas pela Apug e também a carteira da Unimed, que já está 14 

na seção sindical, à disposição de todos. Em seguida, o assessor jurídico fez os informes dos 15 

processos e da atuação jurídica do sindicato, elencando as ações que estão em andamento e a 16 

situação atual de cada procedimento, especialmente as ações contra a Unimed, bem como 17 

sobre adicional noturno, adicional de insalubridade, pagamento de retroativo da recomposição 18 

salarial e progressões, todas conclusas, aguardando parecer do juiz responsável. Com relação 19 

ao GurupiPrev (b), o presidente da Apug fez um relato sucinto das atividades da comissão, 20 

nomeada por decreto em novembro do ano passado e da inclusão dos representantes da APug, 21 

AsaUnirg e Sisemg em maio do corrente ano somente, mesmo que a indicação dos nomes 22 

tenha sido encaminhada, via ofício, em março, mas com publicação final somente 51 dias 23 

após a solicitação. Falou ainda da atuação do grupo de trabalho e da vitória, ainda que parcial, 24 

das representações sindicais e associativa, conseguindo barrar a reforma da forma original 25 

encaminhada à Câmara de Vereadores, totalmente contrária ao que fora discutido no grupo de 26 

trabalho da comissão montada. O presidente da Apug esclareceu ainda que se já tínhamos 27 

divergência pela forma de condução e pela minuta debatida, o que dirá então do projeto 28 

encaminhado, que feria mortamente os interesses dos servidores municipais, notadamente no 29 

tocante  à aposentadoria e demais benefícios. Ao final, conseguimos fazer com que o chefe do 30 

executivo municipal retirasse o projeto e encaminhasse somente a questão da adequação 31 

municipal da lei aos parágrafos 3º e 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional 103, ou seja, a 32 

fixação da alíquota da contribuição mínima em 14º e a retirada do plano de benefícios do 33 

GurupiPrev do auxílio doença, auxilio maternidade, do auxilio reclusão e salário família, 34 

transferindo-os para responsabilidade direta do município. Portanto, para cumprir a 35 

determinação da Portaria 1348 do Ministério da Economia, de duvidosa constitucionalidade, 36 
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basta a alteração dos parágrafos 2º e 3º do artigo 6º da Lei Complementar 18 que tratam das 37 

alíquotas de contribuição e a revogação dos artigos 27 a 43 e art. 50 da lei complementar 17 38 

que tratam o auxilio doença, auxilio maternidade, auxílio reclusão e salário família. O 39 

professor Paulo Henrique reforçou a luta do sindicato, mas afirmou que é preciso que 40 

continuemos na luta e vigilantes, porque na próxima gestão pode haver novamente outra 41 

reforma, para atender a emenda 103, que dispõe até novembro de 2021 para que seja 42 

completada a reforma municipal. Por fim, o professor Gilberto Correia, informou que o novo 43 

projeto foi protocolado, lido na sessão extraordinária da última terça-feira (21/07), e que as 44 

comissões vão debater o projeto no dia 28 de julho, oportunizando a presença de 45 

representantes das categorias, bem como do presidente e vice-presidente do Conselho do 46 

GurupiPrev, convocando docentes e demais servidores do município, para participar do 47 

debate, claro, observando as normas sanitárias para os tempos atuais, que não permite 48 

aglomeração, com uso de álcool em gel e máscaras.  Esgotado o debate sobre GurupiPrev, o 49 

tema seguinte foi sobre Unimed (c),  quando o presidente da Apug abriu a discussão, 50 

afirmando que atendendo a determinação da assembleia de fevereiro e março, fez cotação de e 51 

preços em outras instituições de previdência privada para tentar buscar alternativas de planos 52 

de saúde, mas que não encontrou condições satisfatórias, considerando as características do 53 

nosso plano, que é antigo, com mais de 20 anos de existência e com algumas garantias que 54 

outros não terão, podendo ser encerrado unilateralmente, caso a Apug, em comum acordo 55 

com seus sindicalizados resolvam migrar, o que pode resolver o problema, a princípio, mas 56 

que trará sérias consequências, a curto e médio prazos. Como encaminhamento, foi proposto e 57 

aprovado que a diretoria mantenha aberto o canal de negociação proposto desde o início do 58 

ano, na tentativa de demover a Unimeg Gurupi de praticar os aumentos considerados abusivos 59 

e ao mesmo tempo, se chegar a um denominador sobre o percentual que a categoria considere 60 

justo e que satisfaça as duas partes, independente das ações existentes e que caso se chegue a 61 

algum acordo, sejam retiradas as ações ajuizadas. Em seguida foi aberto o debate sobre a 62 

questão do Retorno às Aulas (d), previsto para acontecer no próximo dia 3 de agosto, 63 

conforme determinação da Reitoria e da Presidência da Fundação Unirg, com anuência do 64 

Conselho Superior, que por maioria dos seus membros aprovou o retorno e o novo calendário 65 

acadêmico para o segundo semestre de 2020. O item proposto pela diretoria da Apug levou 66 

em consideração a solicitação do Ministério Público Estadual que no inicio da semana 67 

recomendou ao prefeito de  Gurupi que decretasse fechamento total (lockdown), com base no 68 

aumento confirmado dos casos de contaminados pelo Coronavírus e portadores da Covid-19, 69 

porque afeta diretamente a todos os envolvidos: docentes, discentes e servidores técnico 70 

administrativos da Fundação Unirg. O presidente da Apug fez alguns questionamentos: Como 71 

fica a Unirg caso o prefeito adote a medida proposta pelo MP? Como fica o retorno às aulas 72 

com alguns laboratórios e quais as medidas de prevenção para todos e todas? Será distribuído 73 

equipamento de segurança para todos os envolvidos, especialmente os professores que são do 74 

grupo de risco? Alguns professores se posicionaram lembrando da situação da Unirg que é 75 

pública, mas sobrevive exclusivamente das mensalidades dos seus acadêmicos, sem repasse 76 

oficial, e que uma possível paralisação pode afetar ainda mais as famílias de todos os 77 

servidores da Fundação e Universidade Unirg, o que será mais prejudicial ainda à economia e 78 

ao sustento das famílias dos mais de mil (1.000) servidores da autarquia. Paulo Henrique, pro 79 

exemplo, lembrou que é membro do comitê gestor do coronavirus da Universidade, alertou 80 

que todos os que são diabéticos, obesos hipertensos, com doenças crônicas, têm que avisar e 81 
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alertar o setor de recursos humanos da Unirg, caso se defina a volta, mas declarou que pelo 82 

posicionamento adotado e aprovado pela gestão, de que vai assumir o risco de voltar, será 83 

preocupante e que os professores necessitam ter todo o apoio e orientação da instituição. O 84 

professor Sávio Barbalho se posicionou também afirmando que é um “tipo de discussão que 85 

se ficar o bicho pega, se correr o bicho come”, ressaltando que a “o caixa da fundação está 86 

minguando horrores e que a qualquer momento podem começar a dizer que “não vão pagar” 87 

ou vão pagar “só a metade”, porque não existe outra fonte de recursos.  Embora sem 88 

encaminhamento serviu para conhecer o pensamento reinante e aguardar a deliberação da 89 

gestão municipal e da Fundação e Universidade Unirg, bem como do próprio Conselho 90 

Superior, que deverá ter reunião no dia 23 e no dia 30, quando novidades surgirão para o 91 

tema. Em relação ao último tema, a diretoria apresentou a circular do ANDES-SN, que 92 

convoca o 8º CONAD Extraordinário do ANDES-SN, que acontecerá no dias 30 e 31 de 93 

julho, com tema único: Prorrogação do mandato da Atual diretoria, face a Pandemia do 94 

Coronavirus, sendo necessária a escolha/votação do Delegado e de no máximo dois 95 

suplentes/observadores, com envio das informações ao ANDES até o dia 27 de julho, 96 

conforme as orientações da Circular 212, de 26 de junho de 2020. Após apresentação das 97 

informações sobre o 8º Conad, o presidente da Apug sugeriu o nome do professor Gilberto 98 

Correia para delegado e os professores Paulo Henrique Costa Mattos, Joel Moisés Silva Pinho 99 

e Antônio Jeronimo Netto, na condição de observadores/suplentes, ficando deliberado que 100 

ficará a cargo da diretoria indicar oficialmente os nomes, no total de três (3), conforme 101 

recomendação da circular 212, para representar a Apug-Ssind no 8º Conad Extraordinário, 102 

sendo aprovado pela maioria dos presentes virtuais. Também foi lida a proposta da diretoria 103 

do ANDES, que apresentou o TR 10 como alternativa de prorrogação de mandato, sendo 104 

acolhida pela maioria dos presentes, como a melhor para o momento atual. Esgotada toda a 105 

pauta e não tendo mais nada a ser discutido, a Assembleia foi encerrada às 11h41min, 106 

servindo como atesto a  Assembleia gravada e as votações pelo Chat, que foram salvas 107 

parcialmente, à disposição de todos para fins de efeitos legais, restando ainda informar que a 108 

Assembleia começou com 18 e teve participação flutuante de 29 professores e professoras, 109 

além do assessor jurídico da Apug e da estagiária de jornalismo, sendo lavrada a presente ata, 110 

e que após lida e aprovada pelo triunvirato, seja encaminhada para os sindicalizados. Gurupi-111 

TO, 22 de julho de 2020. 112 
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