
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES  

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Gestão “resistência e luta” - período: 2012-2015 
(Contas aprovadas na assembleia geral de 13/8/2015) 

 

2012 
Eventos mais importantes: 

 Novembro - Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 

 Novembro – Aprovação do Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, defendendo mais verbas para o CEETEPS, com a dotação orçamentária de 

2,1% do ICMS. 

 Reuniões de Negociações entre o Fórum das Seis e o Cruesp. 

 Dezembro – Publicação do Jornal Sinteps, com uma retrospectiva das atividades marcantes do 

período e eixos da luta para 2012. 

 Reajuste de 10,2% -  fruto da greve vitoriosa de 2011. 

 

 

Atividades rotineiras 

 Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional. 

 Reuniões mensais do Conselho de Diretores de Base. 

 Reuniões trimestrais do Conselho Fiscal. 

 Participação nas reuniões mensais do Conselho Deliberativo do CEETEPS. 

 Acompanhamento dos projetos de leis de interesse da categoria, na Alesp. 

 Acompanhamento jurídico e administrativo aos filiados. 

 Reuniões periódicas do Fórum das Seis. 

 Reuniões bimestrais do Conselho Universitário da UNESP. 

 Audiências públicas da CFOP da ALESP para debate da LDO e LO, juntamente com visitas às 

unidades para reuniões com os trabalhadores. 

 Dezembro - Festa de Confraternização de Final de Ano. 

 

Assembleia Ordinária Anual 

 Para discussão e votação do Orçamento do SINTEPS para o ano seguinte. 

 

Publicações 

a)  Rotineiras 

 Boletim Informativo. 

 Jornal do SINTEPS de periodicidade variável. 

 

b) Especiais 

 Brindes: agenda e calendário. 

 

Situação financeira 

 Apurado superávit no exercício de 2012. 

 

 

2013 
Eventos mais importantes: 

 Janeiro – Reunião ampliada da Diretoria Executiva para planejamento anual. 

 Posse dos Diretores Regionais do SINTEPS, eleitos em dezembro. 

 Março - Protocolo da Pauta de Reivindicações Específicas da categoria no CEETEPS. 

 Realização de assembleias setoriais para deflagração da greve geral da categoria. 



 Proposta de greve rejeitada pela categoria. 

 Reuniões de negociações entre o Fórum das Seis e o Cruesp. 

 Reunião do governo com o SINTEPS para discussão da proposta de carreira dos trabalhadores dos 

CEETEPS. 

 Junho - Deputados estaduais rejeitam dotação orçamentária para o CEETEPS, mas continuam pedindo 

e ganhando a abertura de mais ETECs e FATECs em suas regiões. Apenas as bancadas do PT e do 
PSOL foram favoráveis às reivindicações do SINTEPS. 

 Reajuste de 8,02%, em julho/13. 

 Fizemos 3 atos e 1 paralisação no ano de 2013, para o encaminhamento da proposta de Carreira dos 

trabalhadores do CEETEPS. 

 O SINTEPS participou com delegação na Conferência Estadual de Educação – CONAE, realizada em 

setembro/2013. 

 Patrimônio: computadores novos e móveis de escritório. 

 Iniciamos o sistema de informatização do Sinteps. 

 Iniciamos a reforma da área ampliada do Sinteps. 

 Visita às Unidades para reuniões com os trabalhadores. 

 Ajuizamos ações. 

 Pagamos precatório. 

 

Atividades rotineiras 

 Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional. 

 Reuniões mensais do Conselho de Diretores de Base. 

 Reuniões trimestrais do Conselho Fiscal. 

 Acompanhamento dos projetos de leis de interesse da categoria, na Alesp. 

 Participação no Fórum Estadual de Educação – SP. 

 Participação nas reuniões mensais do Conselho Deliberativo do CEETEPS. 

 Acompanhamento jurídico e administrativo aos filiados. 

 Reuniões periódicas do Fórum das Seis. 

 Reuniões bimestrais do Conselho Universitário da UNESP. 

 Audiências públicas da CFOP da ALESP para debate da LDO e LO, juntamente com visitas à 

unidades para reuniões com os trabalhadores. 

 Festas de Confraternização em outubro e em dezembro. 

 

Assembleia Ordinária Anual 

 Para discussão e votação do orçamento do SINTEPS para o ano seguinte. 

 

Publicações 

a) Rotineiras 

 Boletim Informativo. 

 Jornal do SINTEPS de periodicidade variável. 

 

b) Especiais 

 Revista dos 20 anos do SINTEPS. 

 Brinde de 2013. 

 

Situação financeira 

 Apurado superávit no exercício de 2013. 

 
 

2014 
Eventos mais importantes: 

 Janeiro – Reunião ampliada da Diretoria Executiva para planejamento anual. 



 Posse dos Diretores Regionais do SINTEPS, eleitos em dezembro. 

 Realização de rodadas de assembleias setoriais para deflagração da greve geral. 

 Greve vitoriosa de 41 dias, com 6 atos e 17 reuniões do Comando de greve. 

 Conseguimos a aprovação da Carreira. 

 Protocolo da Pauta de Reivindicações junto à Superintendência do CEETEPS. 

 Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento. 

 Reuniões de negociações entre o Fórum das Seis e o Cruesp. 

 Aprovação de verba para a contratação de um plano de saúde para os trabalhadores do CEETEPS. 

 Lutamos junto com os alunos pela aprovação de bolsa estudantil no CEETEPS. 

 Visitas às unidades para reuniões com os trabalhadores. 

 

Atividades rotineiras 

 Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional. 

 Reuniões mensais do Conselho de Diretores de Base. 

 Reuniões trimestrais do Conselho Fiscal. 

 Participação nas reuniões mensais do Conselho Deliberativo do CEETEPS. 

 Acompanhamento jurídico e administrativo aos filiados. 

 Reuniões periódicas do Fórum das Seis. 

 Reuniões bimestrais do Conselho Universitário da UNESP. 

 Audiências públicas da ALESP para debate da LDO e LO, juntamente com visitas às unidades para 

reuniões com os trabalhadores. 

 Participação no Fórum Estadual de Educação – SP. 

 A criação do Bazar do Sinteps, incentivo à criatividade e ao aumento de renda dos trabalhadores do 

CEETEPS. 

 Festa de Confraternização em outubro e de final de ano. 

 

Assembleias Ordinária Anual 

 Para discussão e votação do orçamento do SINTEPS para o ano seguinte. 

 

Publicações 

a) Rotineiras 

 Boletim Informativo de periodicidade mensal. 

 Jornal do SINTEPS de periodicidade trimestral. 

 

b) Especiais 

 Cartilha da Carreira dos Trabalhadores do CEETEPS. 

 Calendário 2015. 

 Organizador Anual com informações sobre o assédio moral. 

 

Situação financeira 

 Apurado superávit no exercício de 2014. 

 

 

2015 
Eventos mais importantes: 

 Janeiro – Reunião ampliada da Diretoria para planejamento anual. 

 Posse de novos Diretores Regionais. 

 Visitas às unidades para reunião com os trabalhadores. 

 Fevereiro – Fechamento da Pauta de Reivindicações da categoria. 

 Protocolo da Pauta de Reivindicações junto à Superintendência. 

 Participação do Sinteps no Congresso da Fasubra, com 88 delegados eleitos. 

 Seminário sobre mulheres em comemoração ao Dia da Mulher. 



 Curso para o CDB: História política do Brasil. 

 Participação do Fórum Estadual de Educação de São Paulo para discussão do PEE. 

 

Atividades rotineiras 

 Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional. 

 Reuniões mensais do Conselho de Diretores de Base. 

 Reuniões trimestrais do Conselho Fiscal. 

 Participação nas reuniões mensais do Conselho Deliberativo do CEETEPS. 

 Acompanhamento jurídico e administrativo aos filiados. 

 Reuniões periódicas do Fórum das Seis. 

 Reuniões do Conselho Universitário da UNESP. 

 Participação nas audiências públicas da ALESP para discussão do Orçamento do Estado, 

reivindicando dotação orçamentária para o CEETEPS e denunciando as condições de trabalho, salário 

e expansão. 

 Bazar do Sinteps, incentivo à criatividade e ao aumento de renda dos trabalhadores do CEETEPS. 

 

Assembleias Ordinárias Anuais 

 Para discussão e votação do Balanço Geral (financeiro). 

 Para prestação de contas e deflagração do processo eleitoral de renovação da Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal. 

 

Publicações 

a) Rotineiras 

 Boletim Informativo. 

 Jornal do SINTEPS de periodicidade variável. 

 

Situação Financeira 
Não há fechamento de balanço no meio do ano, mas os balancetes trimestrais apontam um superávit no 

primeiro semestre de 2015. 

 

 

Conquistas 
Além de congressos, seminários, debates, realizados pelo SINTEPS, participamos de atos, palestras, 

seminários, encontros e congressos promovidos por entidades parceiras, sempre na luta por melhores 
condições de trabalho e salário, bem como em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade. 

Em 2014, realizamos uma greve muito participativa e com resultados importantes para a categoria: 

conseguimos a aprovação da carreira dos trabalhadores do CEETEPS. 
As verbas arrecadadas pelo SINTEPS foram usadas prioritariamente para campanhas de melhoria das 

condições de trabalho e salário da categoria; em defesa de mais verbas para o ensino público e em especial 

para o CEETEPS; na organização sindical, no trabalho de base e no fortalecimento da entidade. 
Toda a execução financeira foi acompanhada por reuniões regulares do Conselho Fiscal; todo o trabalho 

político foi discutido e formulado pelo Congresso da Categoria ou pelo Conselho de Diretores de Base. 

Temos o prazer de anunciar o pagamento de precatórios que somam quase 2 milhões de reais e o 

ajuizamento de mais de 2 mil ações durante esta gestão (2012 – 2015). 
A avaliação da Diretoria é que esta atual gestão está sendo desenvolvida com êxito, tanto pela ação da 

Diretoria Executiva, Diretoria Regional e Conselho de Diretores de Base, quanto pela participação da 

categoria. Muitas lutas importantes foram travadas; outras ainda estão a caminho. Acreditamos que juntos, 
conquistamos mais! 

 

São Paulo, 13 de agosto de 2015. 
 

 

 


