
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA   

GESTÃO “SINTEPS SEMPRE NA LUTA” - PERÍODO: 

2015-2019 

 

2015 – PRORROGAÇÃO DE MANDATO 
 
Eventos mais importantes: 

• Outubro – Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 

• Outubro – Posse do novo Conselho de Base; 

• Dezembro – Ato no dia 16/12, em frente ao CEETEPS pela revogação imediata da 
Portaria 1.174/2015 – que obrigava o cumprimento de 50% da hora atividade nas 
ETECs; 

• Reuniões:  CDB, Diretoria Regional e de Diretoria Executiva; 
 
Atividades Rotineiras 

• Atendimento diário aos trabalhadores da categoria; 

• 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 de Negociações entre o Fórum das Seis e o CRUESP; 

• Reuniões Bimestrais do Conselho Universitário da UNESP; 

• Audiências Públicas da CFO da ALESP para debate da LDO e LO, juntamente 
com visitas às unidades para reuniões com os trabalhadores; 

• Ajuizamos Ações; 

• Pagamos precatórios; 

• Festa em comemoração ao dia do Professor e Servidores Públicos; 

• Festa de Confraternização de Final de Ano; 
 
Assembleias Ordinárias Anuais 

• Para discussão e votação do Balanço Geral (financeiro); 

• 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 
Brinde Agenda e calendário; 
 



Situação Financeira 

• Apurado superávit no exercício de 2015 (R$ 184.432,38). 
 
 

     2016 
 
Eventos mais importantes: 

• Reunião ampliada da Diretoria Executiva para planejamento anual; 

• Posse dos Diretores Regionais do SINTEPS, eleitos em dezembro; 

• No dia 12/2/2016, foi tabulado o resultado das Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) da véspera, dia 11. A AGE teve por objetivo decidir sobre a continuidade do 
mandato da atual diretoria, até a decisão da justiça; 

• Ato público que lançou a campanha salarial de 2016, no dia 29/3, em 
 frente à Administração do Ceeteps; 

• 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; 

• Ato público em 29/6, em frente à Administração do Ceeteps, em São Paulo, para 
exigir a revogação das deliberações 26 e 27; 

• Vitória, revogação parcial da deliberação 27, a data do enquadramento será retroativa 
a 1º de julho, como diz a lei da carreira, e não como constava inicialmente na 
Deliberação 27 (1º de agosto) e as titulações que serão aceitas foram ampliadas, 
passando a incluir as áreas de Educação e áreas relacionadas; 

• Posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal em 13/07/2016; 

• Sinteps denuncia na ALESP, falta de recursos e de pessoal nas ETECs e FATECs; 

• Sinteps protocola emendas na LOA 2017; 

• Sinteps na luta contra a venda de áreas destinadas ao Ensino Técnico e Tecnológico; 

• Sinteps na luta contra a reforma do ensino médio MP 746/2016; 

• Sinteps na luta contra a Reforma da Previdência; 

• Sinteps na luta contra o congelamento dos investimentos em Educação e Saúde; 
 
Atividades Rotineiras 

• Atendimento diário aos trabalhadores da categoria; 

• 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 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; 

• Reuniões de Negociações entre o Fórum das Seis e o CRUESP; 

• Audiências Públicas da CFO da ALESP para debate da LDO e LO, juntamente 
com visitas às unidades para reuniões com os trabalhadores; 

• Ajuizamos Ações; 

• Pagamos precatórios; 



• Festa em comemoração ao dia do Professor e Servidores Públicos; 

• Festa de Confraternização de Final de Ano; 
 
Assembleias Ordinárias e Extraordinárias Anuais 

• Para discussão e votação do Balanço Geral (financeiro); 

• Para discussão e votação do Orçamento do SINTEPS para o ano seguinte; 

• Assembleias Extraordinária Setoriais para deliberação de greve; 

• Assembleia Extraordinária Setoriais para deliberar a continuidade do mandato da 
atual diretoria até a decisão da justiça; 

 
Publicações  
a). Rotineiras 

• Boletim Informativo; 

• Jornal do SINTEPS de periodicidade variável; 
 
b). Especiais 
Brinde de 2016; 
 
Situação Financeira 

• Apurado superávit no exercício de 2016 (R$ 38.726,47). 

 

 

2017 
 
Eventos mais importantes: 

• Reunião ampliada da Diretoria Executiva para planejamento anual; 

• Posse dos Diretores Regionais do SINTEPS, eleitos em dezembro; 

• Protocolo da Pauta de Reivindicações Específicas da Categoria no CEETEPS; 

• Realização de Rodadas de Assembleias Setoriais para Deflagração da Greve Geral; 

• Sinteps na luta contra a Reforma da Previdência, grande adesão a greve geral do dia 
28 de abril, no CEETEPS; 

• Paralisação e Ato público em 19/5 para abrir negociação; 

• Sinteps presente no dia 24/05 Ocupa Brasília contra as reformas trabalhistas e 
previdenciária; 

• Congresso do Sinteps - julho/17; 

• Entrega de documento de reinvindicações aprovada pelo Congresso do Sinteps à 
Superintendência do CEETEPS; 

• Aquisição, após aprovação do Conselho de Diretores de Base, de um apartamento; 

• Em novembro novamente o Sinteps chama a categoria para greve contra os 
fechamentos de cursos nas ETECs e reformulação de grade nas FATECs; 

• Sinteps conquista o reenquadramento do pessoal técnico administrativo de acordo 
com os valores praticados na Lei 1080/2008, garantindo até 32% de reajuste para 
este segmento da categoria; 

 
Atividades Rotineiras 

• Atendimento diário aos trabalhadores da categoria; 



• Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional; 

• Reuniões mensais do Conselho Diretor; 

• Reuniões Semestrais 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 CFO da ALESP para debate da LDO e LO, juntamente 
com visitas às unidades para reuniões com os trabalhadores; 

• Ajuizamos Ações; 

• Pagamos precatórios; 

• Festa em comemoração ao dia do Professor e Servidores Públicos; 

• Festa de Confraternização de Final de Ano; 
 

Assembleias Ordinárias e Extraordinárias 

• Para discussão e votação do Balanço Geral (financeiro); 

• Para discussão e votação do Orçamento do SINTEPS para o ano seguinte; 

• Assembleias Extraordinárias para posicionamento de greve; 
 
Publicações  
a) Rotineiras 

• Boletim Informativo de periodicidade mensal; 

• Jornal do SINTEPS de periodicidade trimestral; 
 
b). Especiais 

Cartilha Carreira 2017; 
Brinde de final de ano; 

 
Situação Financeira 

• Apurado superávit no exercício de 2017 (R$ 474.278,79). 

 
 

2018 
 
Eventos mais importantes: 

• Reunião ampliada da Diretoria para planejamento anual; 

• Posse de novos diretores Regionais; 

• Fechamento da Pauta de Reivindicações da Categoria; 

• Apoio a Jornada Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência; 

• Protocolo da Pauta de Reivindicações com a Superintendência; 

• Sinteps ganha liminar que garante Vale Transporte para quem mora a mais de 75 km 
de distância da Unidade; 

• Sinteps vence a ação coletiva que garante o pagamento da Sexta parte para todos os 
trabalhadores do CEETEPS; 

• Sinteps vence a ação coletiva contra a Deliberação 27/2016, garantindo a titulação 
em qualquer área para a promoção; 



• Sinteps vence a ação coletiva contra a Portaria 1263/2017, garantindo isonomia na 
pontuação para a atribuição de aulas nas ETECS; 

• Entrega de manifesto ao Governo mostrando através de números a possibilidade de 
reajuste de 7% para todos; 

• A Diretoria Executiva do Sinteps faz emendas ao projeto do governador que faz 
mudanças na lei da Carreira dos trabalhadores do CEETEPS; 

• A Diretoria Executiva do Sinteps participou do digam NÃO à proposta da BNCC, 
reforma do ensino médio; 

• Luta contra a Reforma do EM e a reestruturação nas FATECS que projetam 
demissões e fechamento de cursos; 

• SINTEPS participa da criação da Federação dos Trabalhadores na Educação Pública 
no Estado de São Paulo – FETE-SP; 

 
Atividades Rotineiras 

• Atendimento diário aos trabalhadores da categoria; 

• Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional; 

• Reuniões mensais do Conselho de Diretores de Base; 

• Reuniões Semestrais 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; 

• Reuniões da Direção da FETE – SP; 

• 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; 

•  Ajuizamos Ações; 

• Pagamos precatório; 

• Festa em comemoração ao dia do Professor e Servidores Públicos; 

• Festa de Confraternização de Final de Ano; 

• Comemoração dos 25 anos do Sinteps; 
 
Assembleias Ordinárias Anuais 

• Para discussão e votação do Balanço Geral (financeiro); 

• 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 
Brinde de final de ano; 

 
Situação Financeira 

• Apurado superávit no exercício de 2017 (R$ 400.623,15) 

 



2019 
 
Eventos mais importantes: 

• Janeiro – Reunião ampliada da Diretoria para planejamento anual; 

• Fevereiro – Discussão da Pauta de Reivindicações da Categoria; 

• Março – Protocolo da Pauta de Reivindicações da Categoria; 

• Abril – Paralisação contra a Reforma da Previdência; 
Reunião de Negociação de Pauta om a Diretora Superintendente; 
Reunião de Negociação de Pauta com a Secretária de Desenvolvimento; 

• Maio – Assembleias Setoriais da Data base e da Greve Nacional da Educação; 
 

Atividades Rotineiras 

• Atendimento diário aos trabalhadores da categoria; 

• Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional; 

• Reuniões mensais do Conselho de Diretores de Base; 

• Reuniões Semestral 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; 

• Reuniões da Direção da FETE – SP; 

• Ajuizamos Ações; 

• Pagamos precatórios; 
 
Publicações  
a) Rotineiras 

• Boletim Informativo; 

• Jornal do SINTEPS de periodicidade variável; 
 
Situação Financeira 
Os balancetes de 2019 apontam para nova situação de superávit, que somente poderá ser 
demonstrada ao final do exercício. 
 
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 2017 e 2018 o Sinteps foi ativo nas participações de atos nacionais e estaduais 
em defesa dos trabalhadores, aderimos a greve Nacional do dia 28/04/2017, fomos a Brasília 
contra a Reforma da Previdência e Trabalhista. 

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, por 
Assembleias ou pelo Conselho diretor da Entidade. 



 A avaliação da Diretoria Executiva é que nossa gestão está sendo desenvolvida com 
êxito, com conquistas para todos os segmentos da categoria e, apesar dos ataques diários que 
os trabalhadores tem sofrido, temos lutado por melhores condições de trabalho e salários 
mais dignos, conquistando em maio de 2019, a criação de uma comissão para revisão da 
Carreira dos Trabalhadores do CEETEPS. 

A Diretoria Executiva, Diretoria Regional e Diretores de Base, em conjunto com a 
categoria têm participado de lutas importantes na defesa dos direitos dos trabalhadores, na 
defesa do ensino público, gratuito e de qualidade. A conjuntura aponta para mais disposição 
de luta pois os ataques que vem na direção dos trabalhadores e da educação são grandes. 
Acreditamos que juntos, novas conquistas obteremos.  

 
SINTEPS SEMPRE NA LUTA! 

 
Maio de 2019. 


