
Assembleia abrirá processo 
eleitoral do Sinpro/RS

JUNHO 2016

Inicia no próximo dia 25 de junho o processo eleitoral que culmi-
nará com a eleição da Direção Colegiada do Sinpro/RS – triênio 
2017/2019. Em Assembleia Geral, às 14h, na sede Estadual do Sin-

dicato (Avenida João Pessoa, 919), os professores definirão a comis-
são eleitoral que coordenará esse processo.

A comissão eleitoral estabelecerá o calendário eleitoral. O man-
dato da atual direção encerra no dia 31 de dezembro deste ano. As 
eleições, então, serão realizadas dentro do prazo máximo de 150 dias 
e mínimo de 30 dias que antecedem o término da atual gestão. O 
mandato da nova direção começa em 1º de janeiro de 2017. O pro-
cesso eleitoral está regulamentado no estatuto do Sinpro/RS e no seu 
regimento eleitoral.

A Assembleia Geral do dia 25 definirá também a delegação do 
Sinpro/RS para o 9º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos de Ensino (Conatee), que será realizado de 26 a 28 de 
agosto de 2016, em São Paulo.

COMISSÃO ELEITORAL – Responsável por conduzir e coordenar 
o processo eleitoral, será composta por cinco sócios do Sinpro/RS não 
candidatos, eleitos na Assembleia do dia 25, aos quais se somarão ain-
da um membro de cada chapa registrada e um representante indicado 
pelo Colegiado Estadual. A comissão definirá as datas de publicação 
dos editais, os prazos de inscrição das chapas e os dias das eleições. 

ELEITORES – Conforme o estatuto do Sinpro/RS, estão aptos a 
votar os professores associados ao Sinpro/RS há mais de três meses, 
com as mensalidades quitadas até 30 dias antes das eleições. É as-
segurado o direito de voto ao aposentado.

ESPECIAL ELEIÇÕES SINPRO/RS 2016

25 de junho de 2016 | 14h | Sede Estadual do Sinpro/RS
(Avenida João Pessoa, 919 – Porto Alegre)

Pauta: Eleições Sinpro/RS, Definição da delegação do Sinpro/RS 
para o 9º Conatee, Assuntos Gerais.

ASSEMBLEIA GERAL

Momento importante
Eleições para a definição da direção consti-

tuem um episódio fundamental na vida de uma 
entidade sindical, especialmente considerando 
que esse processo, certamente, é o de maior 
participação dos associados.

Vivemos um período de pouca participação 
das pessoas na vida das entidades e instituições.

O processo eleitoral é um fato, um aconteci-
mento que tem sempre este potencial de colocar 
o sindicato em maior evidência, legitimando a 
sua existência e condição, além da própria de-
finição de quem vai dirigi-lo no próximo período.

O Sinpro/RS terá eleições proximamente. 
Será novamente a maior de sua história, como 
têm sido as anteriores nas últimas décadas, 
graças a um processo de crescimento continua-
do do quadro social.

Indicador de vitalidade do projeto sindical 
de uma entidade que, beirando os 80 anos de 
história, continua evidenciando vigor de cresci-
mento e presença constante no cenário educa-
cional e sindical do Rio Grande do Sul.

As eleições serão um momento importante 
para que os professores reafirmem sua entida-
de representativa para defendê-los nesta con-
juntura adversa que marca a sociedade brasi-
leira de sombrias perspectivas para os trabalha-
dores e seus interesses.

O período é também de congresso da en-
tidade nacional, a Contee, à qual o Sinpro/RS 
é filiado desde a sua fundação. Participar dos 
eventos nacionais do movimento sindical é uma 
tradição do Sindicato dos Professores do Rio 
Grande do Sul, que sempre tem importantes 
contribuições para a organização e a mobiliza-
ção em favor de melhores condições de traba-
lho dos docentes e da qualidade da educação.

Ambos os processos estarão em pauta na 
próxima Assembleia do Sinpro/RS e todos os 
interessados em qualificá-los devem agendar-
-se para participar.

Direção Colegiada.
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Delegação será definida na Assembleia do dia 25
A Assembleia Geral do dia 25 de-

finirá delegação com 30 representan-
tes do Sindicato para o 9º Congresso 
Nacional dos Trabalhadores em Es-
tabelecimentos de Ensino (Conatee), 
que será realizado entre os dias 26 e 
28 de agosto de 2016, em São Paulo. 
Com o slogan Lutar e resistir: preser-
var a democracia e não perder direitos, 

o Congresso tem na pauta análise de 
conjuntura nacional e internacional, 
plano de lutas, análise de conjuntura 
educacional, organização e relações 
sindicais, reformulação estatutária, 
eleição da nova Diretoria e Conselho 
Fiscal, balanço da gestão, prestação 
de contas, sustentação financeira.

O Sinpro/RS é filiado à Confedera-

ção Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino (Contee) 
desde sua criação, em 1990. A enti-
dade congrega 82 sindicatos e sete 
federações de professores e técnicos 
e administrativos do setor privado de 
ensino, da educação infantil à superior 
–, representando atualmente cerca de 
1 milhão de trabalhadores brasileiros.

CONATEE


