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ASSEMBLEIA GERAL

ASSEMBLEIA

EDITORIAL

Professores definem orçamento e
preparam Campanha Salarial 2016

O

Sinpro/RS convoca todos os professores do ensino privado para
Assembleia Geral a ser realizada no próximo dia 12 de dezembro, às 14h30, na Sala de Eventos do Sindicato (Av. João Pessoa, 919), em Porto Alegre.
Na pauta da Assembleia, previsão orçamentária para 2016, com definição da contribuição assistencial e devolução do imposto sindical; eleição de delegação do Sinpro/RS para Congresso da FeteeSul; indicação da representação do Sinpro/RS no Conselho Estadual de Educação
(CEEd/RS) e Campanha Salarial 2016.
Regularmente, neste período do ano, a direção colegiada do Sinpro/RS
discute com os professores a sustentação do Sindicato, iniciativas e projetos. Esse processo de decisão coletiva da receita e da destinação dos
recursos é marca registrada do Sinpro/RS. O Sindicato, há mais de duas
décadas, mantém uma política de restituição do Imposto Sindical aos professores associados e a progressiva dependência de receitas aprovadas
pela categoria.

ASSEMBLEIA GERAL
Dia: 12 de dezembro de 2015
Hora: 14h30
Local: Sala de Eventos do Sinpro/RS
(Av. João Pessoa, 919 – Porto Alegre).

PAUTA

Previsão orçamentária para 2016, com definição da contribuição
assistencial e devolução do imposto sindical;
Eleição de delegação do Sinpro/RS para o Congresso da FeteeSul;
Indicação da representação do Sinpro/RS no Conselho Estadual
de Educação (CEEd/RS);
Campanha Salarial 2016;
Assuntos Gerais.

Arrecadação e orçamento
O final do ano é momento de planejamento e definição das condições
operacionais do próximo período. Por
coincidir com o fim de ano letivo e ser
distante da data-base da categoria (1º
de março), a aprovação das reivindicações formais para a negociação
da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) foi transferida para o reinício
das atividades letivas. A nova dinâmica foi inaugurada em 2015 e será reeditada em 2016.
A Campanha Salarial fica mais
compacta e conta com maior atenção
e interesse dos professores, que no
retorno das férias, sentem-se mais seguros para pensar em reivindicações.
As receitas e o orçamento do Sindicato precisam, no entanto, ser definidos no prazo estatutário e legal. No
Sinpro/RS, esta definição é feita pela
Assembleia Geral dos Professores ao
final do ano.
É fundamental que a categoria conheça e entenda a sustentação financeira do seu sindicato. A ampliação da
receita via mensalidades de associados, combinada com a devolução do
Imposto Sindical e a redução progressiva da contribuição assistencial constituem a base da política de sustentação do Sinpro/RS.
Direção Colegiada

Recursos financeiros definidos pela categoria
A sustentação financeira do Sinpro/RS, cuja proposta
para 2016 será avaliada e deliberada pela Assembleia
Geral do dia 12 de dezembro, tem suporte em quatro fontes de recursos: mensalidades dos associados, imposto
sindical, contribuição assistencial e receita de serviços.
Atualmente, mais de 90% das receitas financeiras do
Sinpro/RS são definidas pela categoria. As mensalidades dos associados representam mais de 40% da receita. O Sindicato conta com 20.483 professores associados, sendo 18.126 pagantes e 2.357 aposentados, de
um total de 34.020 empregados.
A Assembleia Geral do dia 12 deverá ratificar a restituição, em 2016, do imposto sindical aos associados, assim como o percentual e o período de desconto da con-

tribuição assistencial, que representa 39% da receita do
Sinpro/RS (em 2016 será de 33%). Para manter a lógica
de que as mensalidades tenham um peso cada vez maior
em sua estrutura de arrecadação, a direção colegiada do
Sindicato está propondo, a partir deste ano, a redução no
percentual da contribuição assistencial.
Mais de 30% dos recursos do Sindicato são investidos diretamente na luta pela defesa dos direitos dos
professores e na melhoria dos salários e condições de
trabalho. O Sinpro/RS realiza anualmente negociações
com quatro sindicatos patronais e com duas fundações
mantidas pelo governo do Estado, e desenvolve campanhas públicas que dão visibilidade aos problemas enfrentados pelos professores do ensino privado.

NEGOCIAÇÃO

Assembleias Regionais
As Assembleias Regionais para a definição da pauta de reivindicações para a negociação com o Sinepe/RS
serão realizadas no final de fevereiro e início de março, em Porto Alegre e nas 13 Regionais do interior do estado,
em datas, horários e locais a serem divulgados oportunamente.
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