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Ata da Assembleia Geral do SINTUFSC com os Trabalhadores
Técnico-Administrativos da Universidade Federal de Santa Catarina realizada
no dia dezenove de julho do ano dois mil e vinte e dois.

Aos dezenove dias do mês de julho do ano mil e vinte e dois, às treze horas e trinta
minutos, em primeira chamada e por não atingir o quórum mínimo necessário,
conforme disposição estatutária, em segunda chamada às quatorze horas, reuniu-se
os filiados do SINTUFSC para mais uma Assembleia Geral Extraordinária,
instaurada conforme edital de convocação nº 12/SINTUFSC/2022. A mesa
coordenadora dos trabalhos foi apresentada, aprovada e dirigida por Jorge Cordeiro
Balster. Feita a primeira chamada com a leitura do edital que continha os seguintes
pontos de pauta: Leitura dos encaminhamentos da Assembleia geral anterior
(07.06.2022); 2. Informes; 3. Eleições Sintufsc; 3.1. Alteração do Calendário
Eleitoral; 4. Outros Encaminhamentos; e 5. Outros Assuntos 1. Leitura dos
encaminhamentos da Assembleia geral anterior (07.06.2022): Após leitura a
ata foi aprovada por ampla maioria. 2. Informes: Dilton Mota Rufino relatou
sobre o Levante do Bosque, fato marcante ocorrido na UFSC no ano de 2014,
naquela ocasião a Polícia Federal abortou dois estudantes universitários sob
suspeita de estarem portando produto ilícito em suas mochilas. Naquele episódio
Dilton compunha o quadro de diretores do Sintufsc e ao tomar ciência do que estava
acontecendo junto com outros servidores e professores do CFH tentou intervir em
defesa da UFSC e dos Estudantes. Na época foi aberto inquérito para apurar os
fatos, gerando um processo contra sua pessoa e outros envolvidos que incluiu mais
de 30 alunos e 05 servidores da UFSC. Esclareceu sobre as discussões que
levaram à contratação de outra assessoria jurídica, explicou que a opção por outros
advogados foi discutida pela direção e pelo advogado do sindicato, na época
chegou-se a conclusão que o risco de ser preso era real e seria melhor optar por
advogados especialistas no assunto. Relatou também que a Justiça Federal em 1ª
instância interpretou causa a seu favor, entretanto o processo está em andamento
em no Ministério Público em 2ª instância, do qual corre o risco de ser condenado
por improbidade administrativa. Dilton trouxe para esta assembleia no sentido de
pedir uma ajuda financeira do qual servirá para custear as despesas com os
honorários advocatícios o valor de R$5 mil reais para recorrer. Após o relato feito o
pedido feito será discutido no ponto encaminhamentos. Luiz Sanson, funcionário do
Colégio de Aplicação, informou que na UFRGS foi fechada a creche, uma espécie
de NDI, e a explicação da instituição foi de que aquela unidade não atendia mais às
atividades-fim da Universidade. Comentou acerca da necessidade de mobilização
com outros sindicatos para frear essas pressões no sentido de atrofiar as
Universidades. Luiz Artur de Oliveira informou sobre a nota de repúdio à Reitoria por
quebra de acordo de greve e propôs para que o sindicato faça a adesão também à
nota. Lembrou que o estatuto do Sintufsc em um de seus artigos determina que as



atas das assembleias sejam divulgadas em seu Site por isso ratificou o pedido de
que estas atas sejam divulgadas na página. Pediu esclarecimentos acerca do novo 
estatuto do sindicato aprovado no último congresso. Marcus Paulo Pessôa
esclareceu que o estatuto em vigor é o documento aprovado no último congresso,
esclareceu também que o documento já foi protocolado em cartório e retornou para
a diretoria fazer as adequações ao código civil. Marcus disse que o estatuto será
divulgado na página com uma ressalva sobre o processo cartorário. Giana Carla
Laikovski leu a carta escrita por trabalhadores em repúdio à gestão Ubaldo/Kátia
por quebra do acordo de greve, por autorizar a implementação da IN65. Luiz Artur
pediu adesão do Sindicato à nota e pede que as atas das AGs fiquem no Site. Dilton
informou que foi enviada a relação de servidores em greve e não o número de
horas. Setores da reitoria estão pedindo a alguns setores a especificação das horas
de greve. Dilton expressou preocupação. Comentou que Sandra Carrieri, nova
Pró-Reitora da Prodegesp, iria procurar o Sintufsc para discutir uma saída conjunta.
Dilton sugeriu para que a diretoria agende uma reunião com a Administração
Central para resolver esse conflito. Luiz Artur informou que os representantes do
TAES no CUn estão pró-tempore, propôs que a direção do sindicato se reúna para
discutir o processo eleitoral e agende uma reunião com a nova gestão da UFSC.
Jorge Balster informou que no dia de hoje ocorreu a posse de diversos colegas
TAEs na direção do Colégio de Aplicação e do NDI. 3. Eleições Sintufsc; 3.1.
Alteração do Calendário Eleitoral: A mesa coordenadora dos trabalhos fez um
breve relato sobre o processo eleitoral para as eleições no SINTUFSC. O
coordenador dos trabalhos fez a leitura dos nomes dos representantes que irão
compor a comissão eleitoral. Em votação foram aprovados por ampla maioria os
nomes de Jorge Tessari, Isabel Cristina da Rosa, Verônica Pereira Orlandi e
suplente o servidor do Sinjusc Neto. 3.1. Alteração do Calendário Eleitoral:
Marcus Pessôa esclareceu os motivos da alteração no calendário das
eleições/Sintufsc. Citou a data do dia 22 de julho para a publicação do edital das
eleições e a data do dia 26 de agosto para a realização das eleições. Falou que a
competência dessas duas datas é da diretoria e que destes encaminhamentos para
frente competirá à comissão eleitoral encaminhar o processo eleitoral.
Encaminhamentos: Após discussão colocada em votação foi aprovada por ampla
maioria a data do dia 30 de agosto de 2022 para a realização das eleições do
SINTUFSC 4. Outros Encaminhamentos: Foram aprovados em bloco os seguintes
encaminhamentos:  Levante do Bosque -Auxílio financeiro: Aprovado o auxílio
financeiro no valor de R $5.000,00 reais para servidor Dilton Mota Rufino arcar com
as custas processuais que tramita em 2ª Instância. Ofício à Reitoria solicitando uma
reunião para discutir soluções acerca do controle de frequência durante o período
da última greve na UFSC Foi aprovado também discutir com a reunião com Reitoria
as eleições do CUn, com a proposta para que seja feita após a eleição do Sintufsc.
e 5. Outros Assuntos: Em não havendo nada mais a tratar o coordenador dos
trabalhos, Jorge Cordeiro Balster agradeceu a presença de todos e às dezesseis
horas deu por encerrada esta assembleia geral extraordinária, às horas e
minutos, do que para constar eu, Ana Sofia Sovernigo, secretária “ad hoc”, com a
supervisão da Coordenação Administrativa do Sintufsc lavrei presente ata que será



assinada por mim e pela Coordenação dos trabalhos. Assinaram a lista de
presença 16 pessoas. A íntegra desta ata encontra-se arquivada na sede do
sindicato, em arquivo próprio, bem como a gravação da assembleia e lista de
presença. Florianópolis, 19 de julho, de 2022.
---------------------------------------------------------


