
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ADUFOP 

 SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN 

 
Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2019 às 17 horas,  auditório do Bloco de Salas 

de Aula no campus da UFOP, Ouro Preto–MG  em convocação  única reuniram-se os 

professores da ADUFOP S.Sind /Andes-SN para tratar dos seguintes pontos de pauta: 

1)Informes gerais; 2) Eleição de delegado(a) e observadore(a)s para o 64º CONAD; 3) 

Avaliação dos Atos de 15 e 30 de maio e da Greve Geral de 14 de junho; 

4)Encaminhamentos. A mesa coordenadora dos trabalhos foi composta pelo presidente da 

ADUFOP Prof. André Luiz Monteiro Mayer, que presidiu os trabalhos. Nos informes o 

presidente da entidade explanou sobre Medida Provisória 873/2019,  replicou aos presentes a 

Nota do ANDES-SN de repúdio ao desrespeito à vontade das comunidades acadêmicas da 

UNIRIO, UFTM e UFGD na escolha do(a)s reitore(a)s e relembrou que no próximo ano, 

2020, a UFOP terá eleições para reitor. André Mayer também fez considerações sobre o 

comunicado da reitoria referente à suspensão do auxilio transporte.. No segundo ponto de 

pauta, o presidente da mesa informou que a seção sindical tem direito a um(a) 

delegado(a), podendo enviar quanto(a)s observadore(a)s suplentes de delegado(a) e 

observadore(a)s desejarem. Foi eleito delegado o docente Andre Luiz Monteiro Mayer; 

foi eleita observadora suplente de delegado a docente, na seguinte ordem de suplência: 

Kathiuca Bertollo e não foram eleito(a)s observadore(a)s. O terceiro ponto de pauta foi 

avaliado entre os docentes presentes os atos de 15 e 30 de maio e da Greve Geral 14 de 

junho. Enfatizou-se a importância da articulação com outras entidades da região e a 

importância destas manifestações nas possíveis alterações na Reforma da Previdência. 

Foram encaminhamentos da plenária: construção de panfletagem contra a Reforma da 

Previdência, dia 12 de julho; formação de grupos para debates junto às mídias sociais. O 

presidente deu por encerrada a assembleia e nada mais havendo a tratar eu, André Luiz 

Monteiro Mayer que secretariei a reunião, lavro a presente ata, que vai assinada por mim. 

Ouro Preto, 27 de Junho de 2019. 

 

 

 

André Luiz Monteiro Mayer \Presidente da ADUFOP S.Sind/Andes-SN 
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