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Aos vinte e oito dias no mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 1 

trinta minutos, no auditório da Assufrgs, sita Av. João Pessoas, 1392, realizou-se a 2 

primeira reunião do Conselho de Representantes da Assufrgs - gestão set2016/jun2018.  3 

A mesa foi composta por Frederico Duarte Bartz e Márcia Regina Tavares, coordenadores 4 

da Assufrgs. A mesa explicou que devido a doença na família da Lizette Dias de Castro 5 

Miguens, que era coordenadora no Conselho de Delegados da gestão anterior, a mesma 6 

não pode comparecer, que é uma mesa de transição e que a coordenação é composta 7 

por três titulares e três suplentes. A pauta conforme convocação é: 1. Informes; 2. 8 

Instalação do Conselho de Representantes; 3. Eleição da Coordenação do Conselho 9 

e 4. Assuntos gerias.  Mas foi solicitado a troca dos pontos, que foi aprovado, ficando: 1. 10 

Eleição da Coordenação do Conselho; 2. Informes; 3.Organização das reuniões do 11 

Conselho de Representantes; 4. Assuntos Gerais. A mesa deu boas-vindas aos 12 

Representantes dizendo que estão com uma conjuntura que necessita que muita união e 13 

lembrou da atividade do dia seguinte,29, que será de paralisação. Os representantes se 14 

apresentassem. Foram lidos os artigos do Estatuto que tratam das atribuições composição 15 

do conselho de representates.1. Eleição da Coordenação do Conselho: A mesa deu 16 

tempo de dez minutos para formarem chapas para compor a Coordenação do Conselho. 17 

Foi apresentado uma chapa composta por: Titular: Charles Almeida (Secom) e suplente: 18 

Adalberto Halmenschlager (Aposentado); Titular: Andreia Duprat (UFCSPA) e suplente: 19 

Geni dos Santos e Titular: Nidiana Pohl (IFRS- Campus Restinga) e suplente: Henrique 20 

de Oliveira (IFRS POA) que foi aprovada por unanimidade.  Os coordenadores Frederico 21 

e Márcia parabenizaram a nova coordenação e se retiraram da mesa ficando composta 22 

por: Charles Almeida, Andréia Duprat e Nidiana Pohl. Em seguida passou-se a pauta. 2. 23 

Informes: a) Coordenação da Assufrgs: Márcia falou que na plenária da Fasubra foi 24 

deliberado paralisação nos dias 22 e 29 de setembro, informou as atividades do dia 29: 25 

às as 6h ato em apoio aos metalúrgicos, às 14h30min. Plenária Universitária na Faced e 26 

às 18h30 minutos Plenária Sindical no Cpers. b)  Informes das unidades: Sandra Britto 27 

da Odontologia:  informou sobre o login e que não tem mais a atendimento odontológico 28 

aos servidores, disse que tem dentista, local e material mas, não tem atendimento. Andreia 29 

Duprat UFCSPA falou sobre a eleição para reitor e que farão reuniões para alencar as 30 

demandas dos técnicos.  Nidiana Pohl do IFRS – Campus Restinga falou que no dia 29 31 

os campi terão mobilização com aula pública. Vitor Xavier, jornalista da Assufrgs, disse 32 

que a imprensa publicará dois informativos por mês e solicitou parceria dos representantes 33 

em distribuir os materiais de divulgação e propôs criar um grupo no whats  app para terem 34 

um contato mais rápido, o que foi aceito. Frederico Bartz falou que há muita desinformação 35 

e rádio-corredor e que para combater a melhor forma é participar das atividades propostas 36 

e das reuniões do Conselho. José Feltrin do Centro de Tecnologia  disse que os servidores 37 

não estão entendendo que podem ocorre grandes perdas e reforçou sobre a atividade da 38 

manhã do dia 29. Marcelo Salis (Creche) disse que escutou informalmente que não abrirá 39 

edital para a creche para o próximo ano, fato que será verificado. Lúcia Ambros do ICTA 40 

disse que o diretor segue o parecer da procuradoria e não adiante os pareceres da 41 
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Assufrgs sobre o login. Charles esclareceu que foi cobrado em reunião com a Assufrgs do 42 

Prof. Rui Oppermann sobre o não desconto dos dias de paralisação, ele garantiu que não 43 

ai ser descontado, mas não enviou documento oficial. Agradeceu a confiança dos 44 

presentes para compor a coordenação deste Conselho. Falou dos ataques do Governo 45 

nas questões trabalhistas e previdenciárias e que se deve preparar para o enfrentamento. 46 

Alanna Teixeira faculdade de Economia falou da importância da comunicação do 47 

Sindicato/unidade/Sindicato. Ângela Fernandes da Biblioteca Central  informou sobre o 48 

login e disse não estão mobilizados para as atividades do dia seguinte,29. Disse que a 49 

Andifes está trabalhando junto com a AGU. Solicitou que as notícias postadas o Facebook 50 

devem também estar na página da Assufrgs. Ibá Costa do IFRS – Campus Canoas avaliou 51 

que sua unidade está estagnada, não conseguindo avançar na mobilização, pois não 52 

acreditam em cortes. Lourenço Felin da PRAE informou que no início deste mês foi 53 

instalado o login, falou sobre a ocupação dos estudantes cotistas na Reitoria e sobre a 54 

reunião do Consun.  Henrique Oliveira do  IFRS - Campus POA falou sobre os cortes no 55 

IFRS. Andréia Mangan da UFCSPA falou sobre a eleição para Reitor. Após relatos foi 56 

dado encaminhamento: 1. Reforçar a chamada para a atividades do dia seguinte,29, com 57 

a saída de ônibus em frente à Assufrgs; 2. Assistência odontológica para os servidores, 58 

Sandra ajudar a coordenação a formular ofício solicitando esclarecimentos à 59 

administração central; 3. Reforçar a posição da Administração da UFRGS na última 60 

reunião com a Assufrgs e a  posição da categoria de não logar; 4. Imprensa: formar grupo 61 

whats app e e-mail e colocar todas as notícias que vão para o Facebook na página da 62 

Assufrgs; 5. Sobre não haver novas inscrições para a creche, buscar mais informações. 63 

3.Organização das reuniões do Conselho de Representantes: Foi proposto pela mesa 64 

realização das reuniões sempre nas terceiras quartas-feiras do mês e se for feriado, 65 

passando para a próxima, com primeira chamada às 13h30min com teto até as 17horas, 66 

podendo ser prorrogada até as 18h. A convocação e o ofício de liberações serão enviados 67 

uma semana antes da reunião, junto com a pauta. Ficando, então, a próxima reunião no 68 

dia 19 de outubro às 13h30min.. Foi solicitação pela coordenadora Rosane Procaska a 69 

inclusão do ponto Regimento da Colônia de férias, o que foi aprovado. 4. Regimento da 70 

Colônia de férias: Rosane falou que devido aos feriados de natal, ano novo e carnaval a 71 

coordenação avaliou que para que não houvesse quebra no meio dos feriados propôs 72 

mudando no regimento de 2 ou 3 dias para acontecer a troca de turmas. Márcia Tavares 73 

falou da demanda de limpeza por conta de haver mais apartamentos e com esta mudança  74 

não haveria quebra nos feriados, teria a necessidade de deixar, em alguns casos, dois 75 

dias de intervalos entre as turmas, mas para isso seria necessário alterar o regimento, 76 

pois o mesmo prevê apenas um dia de intervalo. Lembrou que foram levantadas as 77 

sugestões dos funcionários do convênio da Assufrgs, da avaliação da temporada passada 78 

e das redes sociais para tratarem na comissão, mas que chamaram diversas vezes a 79 

comissão para discutir, mas não tiveram sucesso. Ângela Fernandes solicitou que este 80 

assunto deveria ser colocado como ponto específico. Charles Almeida falou que o 81 

calendário quem faz é a coordenação e mudança no regimento é competência do 82 
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Conselho. Nidiana Pohl falou que as pessoas que propuseram a alteração a estudaram 83 

pensando em viabilizar os anseios da base sobre os períodos do calendário, concorda 84 

com a mudança. Ângela Fernandes reforçou que não constava na pauta e que foi colocado 85 

somente hoje, e deve-se começar direito. Frederico Bartz falou que foi pequena a 86 

alteração e se houver discórdia que se faça votação. Andreia Duprat disse que tem duas 87 

propostas: 1. aprova proposta de mudança. 2. Aprova como está. Charles Almeida falou 88 

que se possa organizar comissão para trabalhar o regimento para próxima temporada 89 

(2017). Gabriela Kralik propôs que se vote: 1. Comissão para alterar o regimento e 2. Vota 90 

agora para alterar o regimento. Após discussão, a coordenação da Assufrgs retirou a 91 

proposta de alteração do regimento e solicitou que este conselho vote qual calendário é 92 

melhor. 1. Quebra feriado do carnaval; 2. Uma turma fica com os dois feriados juntos (natal 93 

e ano novo). A proposta 1 obteve 11 votos (onze) proposta 2 obteve 04 votos (quatro) 94 

abstenções 06 (seis), Ângela Fernandes declarou seu voto dizendo que não discutiu com 95 

sua base, Rafael Tams que deveria colocar na convocação para poder discutir na unidade 96 

e Henrique Oliveira disse que não é competência do Conselho. Frederico reforçou que 97 

este assunto deva ser discutido em comissão, não perdendo tanto tempo da reunião do 98 

conselho. Charles Almeida propôs incluir na pauta da próxima reunião a formação de 99 

comissão para tratar sobre o regimento da Colônia de Férias. Rafael Tams solicita que os 100 

encaminhamentos desta reunião sejam enviados aos representantes. Charles propôs que 101 

as atas sejam publicadas no site. 5. Assuntos Gerais:  Márcia Tavares falou sobre a 102 

reunião sobre o Acordo coletivo dos funcionários que será nesta sexta-feira, dia 30. 103 

Charles Almeida disse que pode formar comissão em outro momento. Rafael Tams disse 104 

que é suplente do Rafael Berbigier na comissão. E sobre a reunião, ficou sabendo um dia 105 

antes. Frederico Bartz propôs manter estes nomes e que pode indicar mais. Charles 106 

Almeida  propôs que fiquem  Rafael Berbigier e Rafael Tams e se alguém  deste conselho  107 

quiser se somar, pose comparecer à reunião. Foi aceito pelos presentes. Nada mais 108 

havendo a tratar foi encerrada a reunião que segue assinada por mim, Adriana Costa 109 

Fraga, funcionária da Assufrgs que secretariei e pelos Coordenadores. 110 
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