
Resposta da coordenação financeira ao conselho fiscal.

Conforme pareceres do CF de números 02 e 04:

A coordenanação financeira da Assufrgs vem por meio desta responder as indagações do CF da

Assufrgs. Segundo o Conselho Fiscal há muitas dúvidas que ficaram para traz, no entanto o CF se

queria  esclarecer  dúvidas,  porque  não  consultou  a  coordenação  financeira  para  esclarecer?  De

qualquer  forma,  mesmo  sabendo  que  o  prejuízo  causado  dificilmente  volta  a  trás,  nós  da

Coordenação de Finanças, Maria Schirley Cassel e Mozarte Simões, respondemos estas questões: 

 

Descrição: 

 

Vinho: Os vinhos que foram doados por agradecimento aos palestrantes em nossas sem nenhum

custo para a Assufrgs. Da mesma forma é um agradecimento aos funcionários do CPD em virtude de

não termos nenhum gasto em processar o sorteio e organização das listas de nomes de associados

para o veraneio em Garopaba. 

 

Camisetas: A coordenação financeira já justificou junto ao CF, mas esta ratificando, quando se esta

em greve é instalado o comando de greve, logo a coordenação eleita não tem mais prerrogativa em

conduzir a politica da entidade, é estabelecida várias comissões e entre elas a comissão de finanças,

esta comissão então é que determina o quanto e onde vai ser gasto o dinheiro arrecadado com o

fundo de greve.

 

Lanche comprado dia 09/07/2012, durante a greve muitas vezes passamos do horário do almoço,

nós ficamos sem almoçar, mas o motorista da Assufrgs não pode, portanto, foi para o funcionário.

Meia calça: Quando da visita da presidente da república ao nosso estado faríamos uma manifestação

em frente a Expointer, com alguém fantasiado com as roupas parecidas com a da presidente, além

da roupa, compramos meias calça, e a manifestação teve a nomenclatura da “DILMÁ”. 



 

Cacetinho, Wafer, laranja, bergamota, maçã e batata dia 01/08/12, foi deliberado no comando de

greve que deveríamos acampar no salão de atos da UFRGS, mas para isto acontecer, teríamos que

passar a noite dentro do salão, mas para passar a noite teríamos que providenciar refeição ou lanche

para os que passariam a noite. 

 

Dias 06, 07 e 14/08/12, Xarope, Omeprazol etc.. Nas duas sedes da Assufrgs, na Colônia de Garopa

e durante a greve mantemos uma pequena farmácia. Consta que muitas pessoas no acampamento de

greve,  são pessoas que fizeram o revezamento diurno e noturno. Estávamos em um período de

muito frio e algumas pessoas pela idade avançada tiveram problemas estomacais, resfriados e outros

companheiros também ficaram um pouco debilitados. 

 

Ração para cachorro – a Assufrgs se comprometeu em ajudar o canil dos cachorros dos estudantes

do campus do vale, foi deliberado em reunião de coordenação. 

 

Compra de pizza e refrigerantes, foi deliberado pelo comando de greve que feicharíamos o CPD da

UFRGS por um dia, mas chagando ao local, foi decidido o fechamento permanente, ou, até quando

durar  a  greve,  como  foi  uma  deliberação  tomada  no  local,  alguns  companheiros  tiveram que

pernoitar  até que montássemos a estrutura permanente, e como foi de última hora tivemos que

comprar lanches rápidos para os que permaneceram a noite toda em claro no CPD da UFRGS. 

 

15 e 16/08/12 Lanche para café da manhã dos grevistas, o suco é para os grevistas que não podem

tomar café.

 

16/08/2012 a compra da Kinder ovo com recheio de goiabada, entre os palestrantes que vieram para

o seminário de  saúde estava  um estudante,  e  para  não entregar  uma garrafa de  vinho para ele,

optamos por comprar tal guloseima, isto em virtude do seminário. 

16/08/2012,  durante  3  meses  carreteiro  e  outros  tipos  de  comida,  em  particular  durante  o

acampamento do CPD. Pois o comando de greve solicitou que se fizesse uma comida diferente para

os grevistas, visto que já fazia vários dias que o comando de greve comia somente “salchipão”. 

Bolo  de  aniversário,  a  faculdade  de  direito  não  empresta  o  seu  auditório,  somente  loca  com

pagamento em dinheiro, com exceção para a Assufrgs. Durante a greve um associado sempre que

solicitamos o auditório para algum evento do sindicato, este associado faz um esforço para garantir



os horário que necessitamos. É uma forma de agradecimento após a greve. 

 

Compra de carne durante a greve, fizemos várias vezes carreteiro e outros comidas pois os grevistas

que fizeram os plantões a noite e de dia necessitavam se alimentar, pois o comando de greve muitas

vezes ficava 24h de plantão. 

 

Recibo de taxi, estes recibos são de vários taxis, visto que na época da greve se deslocavam várias

pessoas com táxis diferente, até pela troca de plantão em meio a madruga pegavam se taxi em

decorrente da insegurança no deslocamento dos companheiros que estavam no plantão. 

 

Esperamos que o ocorrido não seja repetido e nos colocamos a disposição da categoria e Conselho

Fiscal. 

 

Maria Schirley – Mozarte Simões 

Coordenadores de Finanças da Assufrgs

Porto Alegre.


