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ATA DA 155a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ADCEFET-RJ. Aos 10
(dez) dias do mês de agosto de 2015 (dois mil e quinze), no Auditório 2 (dois) da
Unidade do Maracanã do CEFET/RJ, a partir das 16h (dezesseis horas), em primeira
convocação,  e  das  16h30min  (dezesseis  horas  e  trinta  minutos),  em  segunda
convocação, conforme edital publicado no dia 06 (seis) de agosto de 2015 (dois mil
e quinze), reuniram-se, sob a presidência do professor Alberto Jorge Silva de Lima
(Presidente da ADCEFET-RJ), os docentes do CEFET/RJ. Os trabalhos foram abertos
pelo  presidente,  convidando  para  compor  a  mesa  diretora  a  professora  Marta
Maximo  (primeira  secretária  da  ADCEFET-RJ)  para  secretariar.  Imediatamente,  o
presidente  leu  o  Edital  de  Convocação,  que  tinha  por  finalidade  dar  posse  à
Diretoria Executiva e aos membros do Conselho de Representantes da ADCEFET-RJ,
eleitos(as)  para  o  Biênio  2015-2017.  O  professor  Alberto  realizou  uma  fala  de
avaliação da gestão 2013-2015 da diretoria da ADCEFET-RJ e apontou perspectivas
futuras  para  o  trabalho  na  próxima  gestão,  da  qual  também  será  integrante.
Sinalizou  a  importância  histórica  da  chapa  eleita  para  a  diretoria  da  gestão
2015-2017,  por  congregar  docentes  das  diferentes  unidades  do  CEFET/RJ  e  por
apenas um de seus integrantes ser da unidade sede Maracanã. Afirmou também o
compromisso da nova diretoria em dar prosseguimento à construção do movimento
sindical  pela  base  e  em  congregar  os  docentes  das  diferentes  unidades  do
CEFET/RJ. O professor Artexes fez uma fala de saudação e destacou tanto a riqueza
do momento como a preocupação diante do contexto vivenciado pela ADCEFET-RJ
na instituição no ano em que completa 30 anos de fundação. Parabenizou os novos
docentes  que  se  disponibilizaram  a  participar  da  ADCEFET-RJ  e  apontou  como
desafio trazer mais docentes do CEFET/RJ para as atividades do sindicato, a fim de
que  se  efetive  a  construção  coletiva  pela  base.  Corroborando  com o  professor
Artexes, o professor Murilo saudou a diretoria eleita pela disposição para trabalhar
num período histórico  complicado de pouca participação docente no sindicato e
desvalorização da educação. Disse que há muito o que se conquistar ainda e que o
desafio dos integrantes da nova diretoria  como educadores é congregar os colegas
docentes para ampliar a participação no sindicato, mesmo em situações adversas
como as que vivenciamos, nas quais não se pensa no coletivo. Lembrou também a
situação dos aposentados e pontuou a importância de que a nova diretoria eleita
retome as questões relativas à previdência dos docentes. O professor Fábio Barros
apontou  como  grande  desafio  para  a  nova  diretoria  ajudar  no  combate  à
precarização que há nas unidades descentralizadas do CEFET/RJ, sobretudo as do
interior. Citou que a unidade Friburgo solicitou que a entrada de novos alunos fosse
suspensa, devido à falta de sala de aula,  e que soluções paliativas e precárias,
como aulas em contêineres,  por  exemplo,  tinham sido propostas para manter a
expansão  prevista  para  a  unidade.  Disse  que  o  diálogo  entre  as  unidades  é
essencial para acabar com o isolamento e para a superação de dificuldades. Em sua
avaliação sobre o processo eleitoral, a professora Vanessa Brunow apontou para o
reduzido  número  de  votantes  nas  eleições  para  a  ADCEFET-RJ  e  disse  que  os
docentes usam suas atividades acadêmicas para justificar sua não participação no
sindicato, o que se relaciona a um processo externo geral de despolitização. Disse
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ser importante mostrar as conquistas da luta do sindicato para a carreira docente,
intensificar o diálogo com outras instâncias do CEFET/RJ,  dialogar com os novos
docentes, sobretudo no que se refere às perdas trazidas pelo Plano de Previdência
Complementar,  e  formular  outras  atividades para tentar  congregar  os docentes,
como debates e palestras. Indicou também que ampliar as atividades culturais do
sindicato é uma forma de se aproximar dos docentes e da comunidade como um
todo. O professor Renato Fialho disse que uma tarefa da nova gestão seria o esforço
de  olhar  para  dentro  do  próprio  sindicato,  construindo  novas  práticas  sindicais.
Lembrou  que  o  regimento  da  ADCEFET-RJ  não  dá  conta  da  atual  estrutura
multiunidades e que é preciso mudar isso. Sobre os poucos votantes nas eleições
para a diretoria, disse que é preciso que mais pessoas participem, que é necessário
atrair docentes de outras unidades e compreender por que tantos professores não
participam da seção sindical. A professora Adriana Doyle disse que está motivada
para  participar  do  Conselho  de  Representantes  da  ADCEFET-RJ  e  que  ter  ido
trabalhar na unidade Itaguaí contribuiu para que ela se envolvesse mais com o
sindicato,  pois  se  deparou  com  problemas  políticos,  estruturais  e  de  como  se
conduz o processo de decisão que não conhecia no âmbito do CEFET/RJ. Disse ainda
que é essencial fortalecer a formação política e a concepção de trabalho sindical no
âmbito da ADCEFET-RJ e que acredita que aprenderá bastante com a sua inserção
sindical.  Não  sendo  observadas  mais  inscrições,  o  professor  Alberto  passou  a
palavra à presidenta da Comissão Eleitoral, professora Vanessa de Oliveira Brunow,
que leu nominalmente o Termo de Posse da Diretoria com as funções e qualificações
de  cada  membro,  como  segue:  Presidente:  Alberto  Jorge  Silva  de  Lima,  CPF:
103845217-11,  RG: 020420788-0 SECC-RJ,  residente  à Rua Eng.  Edmundo Régis
Bittencourt, 443/301 , Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21021-300; 1º Vice-presidente: Diego
Casais Moreira, CPF: 104849857-36, RG: 11518790-8 DETRAN-RJ, residente à Rua
Silva  Romero,  8,  Santa  Teresa,  Rio  de  Janeiro  –  RJ,  CEP:  20230-100;  2º
Vice-presidente:  Renato  Domingues  Fialho  Martins,  CPF:  085128497-38,  RG:
11726730-2 DETRAN-RJ, residente à Rua Riachuelo, 217/904, Rio de Janeiro – RJ,
CEP: 20230-011; Secretária-Geral: Marta Maximo Pereira, CPF: 095060087-36, RG:
11652847-2 DETRAN-RJ, residente à rua Cariús, 362, Campo Grande, Rio de Janeiro
–  RJ,  CEP:  23052-180;  1º  Secretário:  Fábio  Batalha  Monteiro  de  Barros,  CPF:
025219987-10,  RG:  09618224-1  DETRAN-RJ,  residente  à  Rua  Guarulhos,  34,
Amparo,  Nova  Friburgo  –  RJ,  CEP:  28605-540;  2º  Secretário:  Alberto  Boscarino
Júnior,  CPF: 636074337-04, RG: 05541924-6 DETRAN-RJ,  residente à Rua Arnaldo
Quintela  66/202,  Botafogo,  Rio  de  Janeiro  –  RJ,  CEP:  22280-070;  1º  Tesoureiro:
Sebastião Fábio Quintiliano de Araújo Rocha, CPF: 079774157-71, RG: 11713568-1
IFP,  residente  à  Rua  Turvania,  25,   Vila  Valqueire,  Rio  de  Janeiro  –  RJ,  CEP:
21321-470;  2º  Tesoureiro:  Thiago  Rodrigues  da  Silva,  CPF:  102801067-26,  RG:
20473707-6 DETRAN-RJ, residente à Av. Santa Cruz, 6373, Bangu, Rio de Janeiro –
RJ, CEP: 21830-008 e dos membros que irão compor o Conselho de Representantes
da entidade, como a seguir:  Adriana Doyle Portugal,  Antonio  Miguel  Brito  Feres,
Carlos Artexes Simões, Caroline Araújo Bordalo, Felipe Gonçalves Pinto, João André
Fernandes da Silva, Keila Lucio de Carvalho, Leonardo Diniz do Couto, Maria Cristina
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Giorgi,  Murilo  Antonio  Rodrigues  de  Andrade  Filho,  Ricardo  Alexandre  Amar  de
Aguiar, Ronaldo dos Santos Pereira, Rosane Manfrinato de Medeiros Dias e Valena
Ribeiro Garcia Ramos, solicitando que cada um assinasse o Termo de Posse. Após as
chamadas  e  assinaturas,  a  professora  Vanessa  deu  posse  aos  eleitos,  com
aclamação  dos  presentes.  Nesse  momento,  a  professora  Vanessa  passou  a
condução da AGE ao presidente empossado, professor Alberto de Lima, que fez um
breve  discurso  de  agradecimento  e  convidou  a  todos  os  presentes  para  uma
confraternização  após  o  término  da  assembleia.  Não  havendo  mais  assuntos  a
serem tratados, a AGE foi encerrada às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos).
Eu,  professora  Marta  Maximo  Pereira,  lavrei  a  ata,  que  vai  por  mim  e  pelo
presidente da mesa, professor Alberto Jorge Silva de Lima, devidamente assinada.


