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ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES DO COMANDO NACIONAL DE GREVE

 COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA
A esta comissão compete receber demandas referentes a material, como faixas, camisetas, cartazes,
bonés, etc.; transporte, incluindo aluguel de veículos; impressões, cópias de documentos, envio de
material às sessões via correio, entre outros necessários às atividades do comando; acompanhar o fluxo
de pessoas alojadas na casa, além de realizar o controle financeiro das atividades do comando, acolher
pedidos de passagens para visitas do comando e vindas de novos membros, com respaldo para solicitar à
tesouraria informações sobre a disponibilidade de valores utilizados e ainda disponíveis.
 COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
A esta comissão compete receber e-mail das bases e encaminhar ao setor responsável, além de
desenvolver a resposta a quem solicitou; acompanhar notícias sobre a greve na mídia, inclusive nas
redes sociais, intervindo quando as informações forem distorcidas e encaminhando-as às bases para que
sejam amplamente divulgadas; elaborar os boletins do comando e garantir que cheguem às todas as
bases; responder a todas as indagações referentes ao processo grevista e garantir que as informações
cheguem uniformemente a todos.
 COMISSÃO DE MOBILIZAÇÕA E ARTICULAÇÃO
A esta comissão compete contatar deputados, senadores e demais políticos, bem como gestores e
instituições de interesse desse comando para encaminhar solicitações de audiência, entregar
documentos, entre outros. Acompanhar os pedidos das bases que envolvam intervenções do comando
para deflagração de greves.
 COMISSÃO DE FINANÇAS E SECRETARIA
A esta comissão compete organizar o orçamento; assumir a responsabilidade por toda a parte financeira
das despesas com a Greve 2012; Administrar e controlar verbas; Atender as solicitações das outras
comissões, de acordo com os respectivos orçamentos; Efetuar os pagamentos que se fizerem
necessários; apresentar o relatório final (Prestação de contas).
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