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No início da assembleia de pres-
tação de contas anual do Sintu-
perj do último dia 09 de outu-

bro, o coordenador geral do sindicato, 
Antônio Virgínio, solicitou um minuto 
de silêncio em homenagem às recen-
tes perdas da servidora Anésia Maria 
Pudente e do pai da coordenadora de 
Saúde e Segurança do Trabalho do Sin-
tuperj, Regina de Fátima de Souza. 

Em seguida, Virgínio informou que a 
assembleia tinha como pauta exclusiva a 
prestação de contas do Sintuperj. Acres-
centou ainda que as movimentações 
financeiras foram acompanhadas pelo 
escritório de contabilidade, revisado 
pela coordenação financeira do sindica-
to e repassada ao Conselho Fiscal para 
a devida conferência. Após exaustivas 
conferências, o Conselho Fiscal emitiu 
parecer favorável à aprovação das con-

tas apresentadas. A palavra foi passada 
ao presidente do Conselho Fiscal, Casi-
miro Roque da Silva, para que fizesse a 
leitura do parecer emitido pelo referido 
conselho. 

Por sua vez, Casimiro fez a leitura 
do parecer no qual “aprova a gestão fi-
nanceira e patrimonial do período que 
compreende de julho de 2013 a junho 
de 2014”, após análise dos documentos 
com as movimentações dos recursos fi-
nanceiros do Sintuperj. Terminada a lei-
tura, o coordenador geral do Sintuperj, 
Jorge Luís Mattos (Gaúcho), consultou a 
assembleia sobre questionamentos acer-
ca das contas do sindicato.

Às vésperas das eleições para a di-
reção do Sintuperj, o servidor Luiz Se-
rafim, que ressaltou estar “pleiteando a 
inscrição de chapa” para as eleições do 
Sintuperj, questionou a periodicidade 

Em assembleia, sindicalizados 
aprovam contas do Sintuperj

Servidores presentes à assembleia votam pela aprovação da prestação de contas 2013-2014 do Sintuperj

da prestação de contas adotada pelo sin-
dicato há mais de 20 anos, citando uma 
preocupação com a responsabilidade 
tributária do sindicato. Além disso, afir-
mou ter oficializado – na condição de 
membro de chapa da eleição do Sintu-
perj – um pedido à atual gestão para 
visualizar as pastas com as movimenta-
ções financeiras do sindicato. O que não 
teria sido atendido.

Em resposta, o coordenador geral do 
Sintuperj Jorge Luís Mattos (Gaúcho) 
lembrou que o sindicato sempre prestou 
contas anualmente e ressaltou que as 
pastas com todas as movimentações fi-
nanceiras sempre estiveram disponíveis 
na sede da entidade para qualquer sin-
dicalizado. “O pedido me chegou ontem 
por volta de três horas da tarde, eu falei 
com você. E te dar o resultado anterior 
à assembleia é desconhecer o trabalho 
do Casimiro [presidente do conselheiro 
fiscal], dos nossos conselheiros fiscais e 
da própria assembleia. É desconhecer o 
trabalho do contador, dos nossos tesou-
reiros. É desconhecer o trabalho de todo 
mundo. O seu pedido, como sempre, 
chega em cima da hora, na última hora”, 
acrescentou Gaúcho.

Sobre o documento contendo a so-
licitação de Serafim, a servidora e co-
ordenadora da Pasta de Política Social, 
Antirracismo e contra a Homofobia do 
Sintuperj, Maria Cristina Martins, res-
saltou que as chapas inscritas para as 
eleições ainda não foram homologadas 
– o que ocorrerá somente dia 14 de ou-
tubro – e que, portanto, o documento 
apresentado por Serafim não tem vali-
dade. Ela reiterou que “os documentos 
[as movimentações financeiras] estão na 
sede para qualquer sindicalizado fiscali-
zar”. Ela lembrou que está sindicalizada 
desde 1992, e que a prestação de contas 
sempre foi feita da mesma forma.
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O coordenador de Formação e 
Comunicação Sindical, Carlos 
Alberto Silveira foi taxativo: 

“Está claro que estão fazendo uso polí-
tico de uma assembleia de prestação de 
contas para auferir vantagens eleitorais”. 
Carlos ainda questionou: “Na prestação 
de contas do ano passado teve isso? Não 
teve! O objetivo aqui é um só: tumultu-
ar o processo eleitoral. No ano passado, 
que não teve processo eleitoral, não teve 
isso. (...) Ninguém argumentou nada. 
É propaganda política pura. Propagan-
da baixa. Nós devemos ir para votação 
[das contas do sintuperj]. Sempre foi 
assim. Por que está se mudando agora? 
Por causa de objetivos políticos, puro e 
simples”.

Com conhecimento de causa, a ex-
-tesoureira do Sintuperj, Mirian Olipe, 
falou sobre os questionamentos levanta-
dos na assembleia. “Estou vendo ques-
tionamentos aqui que, para quem está lá 
e conhece, não tem muito fundamento. 
Por exemplo: Não tem como ter fraude 
tributária porque o sindicalizado pode 
não cobrar, mas o governo cobra. Todas 
as direções que passaram por nós, lá no 
sindicato, não tiveram problema com 
pessoal, com tributo, com ninguém, 

porque o sindicato sempre trabalhou de 
forma séria com relação aos seus fun-
cionários, com relação aos seus tributos. 
(...) Com relação a tributo, vocês podem 
ficar tranqüilos porque não tem proble-
mas no sindicato”.

Não votação em pauta

O servidor Pedro Pimentel criticou 
a convocação feita exclusivamente para 
sindicalizados para as assembléias que 
debateram o processo eleitoral e a pres-
tação de contas. “Eu acho que a gente 
comete um equívoco enquanto movi-
mento sindical (...) que é de interesse de 
todos os trabalhadores da universidade 
discutir tanto as contas do sindicato 
quanto o processo eleitoral”, afirmou. 
Gaúcho analisou a crítica: “você tem 
que fazer essa proposta no Congresso. 
Estatutariamente, só os sindicalizados 
analisam as contas do sindicato. É uma 
assembleia específica para a prestação 
de contas. Não é o cara que não quer 
contribuir que vai chegar aqui e dar 
opinião. (...) Você vai ter que me provar 
que o cara que não quer se sindicalizar, 
o cara que é chupa cabra do outro, é que 
vai dar palpite numa assembleia de pres-

tação de conta. Assembleia de prestação 
de conta é para associado do sindicato”.

Pedro alegou ainda que a prestação 
de contas era insuficiente para que a as-
sembleia definisse pela sua aprovação 
ou não. Ele propôs que a assembleia se 
refizesse em outro momento com ba-
lancete definido para que se pudesse 
discutir a prestação de contas. Por sua 
vez, Gaúcho propôs que a prestação de 
contas fosse votada, uma vez que as pas-
tas estavam à disposição no sindicato 
para qualquer sindicalizado. “Pode me 
mandar embora, mas não me faz prestar 
contas às três horas da tarde [de ontem] 
de um trabalho que eu vi as pessoas 
trabalharem a semana toda para deixar 
pronto e entregar antes da assembleia. 
Isso é desconhecer vocês. Isso é desco-
nhecer até quem não gosta de mim. (...) 
Eu estou para trabalhar. E o resultado do 
meu trabalho está no contracheque até 
de quem não gosta de mim” concluiu.

A proposta encaminhada por Gaú-
cho venceu por ampla maioria, com 26 
votos a favor, 13 contra e uma abstenção. 
Na sequência, a categoria também apro-
vou as contas do sindicato, também por 
26 votos a favor, 13 contra e uma abs-
tenção.

Passado e presente analisam questionamentos

Casemiro Roque da Silva, presidente do Conselho Fiscal do Sintuperj, apresenta o parecer positivo para a prestação de contas 2013-2014 do sindicato.


