ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS DOCENTES DO INSTITUTO NATUREZA E CULTURA EM
BENJAMIN CONSTANT
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano dois mil e quinze às 10h35 reuniram-se
os docentes do Instituto Natureza e Cultura no Auditório do INC para deliberarem
sobre a greve. O Professor Josenildo Santos de Souza presidiu a reunião que contou
com a presença de trinta e cinco professores. Além do presidente, à mesa estavam o
professor Tharcísio Santiago e a professora Marcilene Cavalcante, como
representantes da ADUA no Instituto. A reunião iniciou-se com os informes por parte
da presidência: i) O prof. Josenildo apresentou um áudio com uma entrevista dada a
Rádio Nacional pela Sra. Gleissimar Castelo Branco, coordenadora da Defesa Cilvil do
Município de Benjamin Constant, informando que no dia 15 de maio de 2015 a
prefeita do município decretou estado de calamidade pública, considerando a atual
situação do município; ii) o presidente fez a leitura das orientações enviadas pelo
presidente da ADUA quanto ao movimento de greve; iii) informou que a assembleia
geral dos docentes da UFAM em Manaus será amanhã, dia 26 de maio de 2015; iv)
ainda foi comunicado pelo presidente que os Técnicos em Assuntos Educacionais –
TAES em Manaus já deliberaram pela grev e a partir do dia 28 de maio de 2015; v) por
fim, o presidente fez uma breve exposição das mobilizações existentes no panorama
nacional. Da parte do Professor Ricardo Barbosa Moraes: i) o professor informou da
visita do Pró- Reitor de Administração que informou sobre o corte no orçamento das
universidades feito pelo Governo Federal e consequente corte no orçamento do INC.
Haverá prioridade quanto às bolsas dos estudantes, o Restaurante Universitário e o
funcionamento do barco; ii) falou sobre o encerramento do contrato com o
Restaurante Cabanas como responsável pelo funcionamento do Restaurante
Universitário e a necessidade de uma licitação , iii) ainda informou sobre o pagamento
feito à empresa responsável pela construção da casa dos estudantes; iv) finali zou
dizendo que estão realizando o processo de elaboração do Orçamento para o ano
2016 e todos são convidados a participar com as demandas. Encerrados o período de
informes, passou-se a discussão da Pauta única: Deliberação de greve. O procedimento
adotado foi de inscrições dos professores para exporem suas argumentações. Após o
período de discussão da pauta e alguns esclarecimentos por parte da mesa, foi
deliberado pela realização da greve, com a seguinte votação: 27 (vinte e sete) votos
FAVORÁVEIS , 5 (cinco) votos CONTRÁRIOS e 3 (três) ABSTENÇÕES. Após a votação
foram feitos os seguintes encaminhamentos: i) O movimento de greve tem caráter de
greve de ocupação. ii) Constituição do comando de greve local – foram indicados e
aprovados os seguintes nomes para a constituição do comando de greve local:
Tharcísio Santiago, Olendina Bonet de Queiroz, Francisco Olímpio e José Maria Trajano.
A reunião foi encerrada às 12h25. Para constar, eu, Marcilene Cavalcante, na função
de secretária, lavrei a presente ata.

