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As audiências públicas que a Assembleia Legislativa 
realiza todos os anos em várias cidades, com o objetivo de le-
vantar propostas e reivindicações das comunidades com vistas 
ao orçamento estadual do ano seguinte, são uma frente de ação 
importante para os sindicatos que compõem o Fórum das Seis, 
entre eles o Sintunesp. As/os diretoras/es das entidades procuram 
intervir na maioria delas.

Em Presidente Prudente, a audiência aconteceu no dia 
24/3/2022 e contou com a presença do representante local do Sin-
tunesp, João Batista Lopes. Ele usou a palavra para defender a 
necessidade de mais recursos para as universidades e, em espe-
cial, para a Unesp. Especificamente para o campus de Prudente, 
propôs uma emenda na ordem de 
R$ 800 mil, para reforma e me-
lhorias na biblioteca local.

A organização das au-
diências é de responsabilidade 
da Comissão de Finanças, Orça-
mento e Planejamento (CFOP) 
da Alesp. Caberá a esta comis-
são selecionar as propostas apre-
sentadas nas audiências públicas 
para transformá-las em emendas 
à Lei Orçamentária do Estado 

19/5 tem assembleia geral do Sintunesp
Atividade tem função burocrática de ratificar fundação da entidade. Informes e debates sobre 

data-base 2022, eleições aos colegiados centrais e outros temas da categoria também estão previstos

O Sintunesp convida as/os associados para uma 
assembleia geral ordinária no dia 19 de maio, quinta-feira. 
Vai ser às 11h, na Praça da Sé, nº 108, auditório do 7º 
andar, em São Paulo.

O objetivo da assembleia, conforme edital abaixo, 
é cumprir uma formalidade necessária ao registro da 
entidade junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT). 
As/os interessadas/os em participar devem informar o 
Sintunesp até o dia 16/5, pelo sintunesp@uol.com.br, para 
as providências necessárias.

As/os diretoras/es do Sintunesp vão aproveitar 
a oportunidade para debater com as/os presentes o 
andamento da data-base 2022 (o Fórum das Seis já 
entregou a nossa Pauta Unificada ao Cruesp), nossas 
reivindicações específicas, uma avaliação das eleições aos 
colegiados centrais, entre outros temas de interesses da 
categoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL 

  O Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores da 
UNESP – SINTUNESP, legítimo representante dos servidores técnicos 
e administrativos da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita 
Filho’ (Unesp), com base territorial em todo o Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os 
servidores associados para ASSEMBLEIA GERAL Ordinária, com a 
finalidade de promover a RATIFICAÇÃO da FUNDAÇÃO do sindicato, 
para fins de Registro junto ao MPT, nos termos do art. 235, da Portaria 
671/2021 MTP, a ser realizada no dia 19 de maio de 2022, quinta-feira, 
às 11 horas, com qualquer número de presentes.

Local: Praça da Sé, nº 108, Auditório do 7º andar, São Paulo, SP.

São Paulo, 25 de abril de 2022.
Alberto de Souza

(Coordenador Político do Sintunesp)

Defesa das universidades e da educação pública
Diretor do Sintunesp intervém em audiência 

pública do Orçamento em Prudente
para 2023, que irá à votação no plenário da Alesp.

Assista a audiência pública de Prudente em
https://youtu.be/CLz5QCnpZzM
A fala de João Batista pode ser conferida a partir de 1h14min.

Você também pode participar das audiências públicas 
junto com as/os representantes do Sindicato, presencialmente ou 
online. Para participar online, é preciso se inscrever no site da As-
sembleia (www.al.sp.gov.br), no ícone “Audiências Públicas do 
Orçamento”, e seguir as orientações. No dia da audiência da re-
gião correspondente, o link da plataforma Zoom será encaminha-

do através do e-mail informado no 
formulário de inscrição. No mesmo 
ícone, a pessoa poderá enviar suas 
sugestões ao Orçamento.

Confira as datas e locais das 
audiências no quadro no verso.

Ao lado, momento da intervenção 
de João Batista na audiência 
pública em Prudente
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