
 

COMUNICADO 18/05/2020 

    Vimos através deste comunicar que, a partir do mês de junho/2020 até o 

retorno do transporte, não estaremos mais emitindo qualquer tipo de taxa, até mesmo a 

para despesas operacionais. 

Motivos 

Primeiro, temos um caixa para emergências, e que era poupado para o desconto da 

ultima mensalidade, hoje o valor é de R$ 28.129,22. 

Segundo, apesar de estamos tudo certo e em ordem alguns associados ou pais de 

associados foram procurar o ministério publico, reclamando da cobrança dos R$ 60,00, 

que realmente seria para manutenção da associação e caso houvesse sobra no caixa iria 

reverter em desconto. 

Terceiro não sabemos ainda o resultado desta procura ao ministério público, visto que 

temos um convênio com a prefeitura, em 10 parcelas de R$ 48.000,00, que a mesma 

estava pagando em dia, este valor não podemos usar para pagar nossos custos, ele só 

pode ser para transporte de universitários, hoje temos um crédito com a Vanzella para 

ser descontado quando os ônibus voltarem a rodar de R$ 96.000,00. 

Quarta esta vantagem de receber o convenio e repassar para a Vanzella tendo um 

desconto nas mensalidades poderemos perder, por atitudes individuais que vão 

prejudicar a associação, caso a prefeitura suspenda o pagamento do convênio. Perdemos 

uma ótima oportunidade de reduzir a mensalidade. 

Quinto, temos um custo fixo no mínimo de R$ 10.000,00, que é o processo da Fenix 

que estamos pagando referentes gestões passadas, sem falar nos custos mais baixos que 

mesmo paralisada nossas atividades teremos, ou seja, nosso dinheiro em caixa dará no 

máximo para dois ou três meses. 

Sexto, a diretoria estava tentando fazer o melhor para associação, mas como não é 

possível, iremos paralisar todas as atividades, já mandamos embora a secretária, 

estamos vendo quais contas são passiveis de suspensão e quais mandaremos  para 

frente, e serão pagas apenas quando retornamos. 

Uma  associação todos tem que lutar pelos mesmo interesses, se existem associados 

descontentes remando contra, isso certamente pode refletir no futuro, ao invés de termos 

águas mais calmas no futuro, poderemos ter que remar em águas mais agitadas. 

Fiquem em casa quando possível, e se Deus quiser passaremos por esta crise todos com 

saúde. 

Sem mais para o momento. 

Roudiney Paulo dos Santos 

Presidente 




