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Vereadora Cida Santiado é 
contra alterações no Instituto 

de Previdência de Teresina 
vereadora resolveu reunir o setor jurídico do seu gabinete 

juntamente com representantes do sindicato para saber se esta 

criação irá beneficiar ou prejudicar os servidores 
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A vereadora Cida Santiago (PHS) discursou na tribuna da Câmara Municipal de 
Teresina a respeito de emendas que protocolou para modificar dispositivos do 
Projeto de Lei nº 331/2017, enviado pela Prefeitura em que cria o Fundo de 
Assistência ao Servidor (FAS), tendo este PL já sido aprovado em 1° votação. 
As emendas também são apoiadas pelos vereadores Edilberto Borges / Dudu 
(PT) e Deolindo Moura (PT). 

O Projeto foi aprovado em 1° votação na semana passada, em sendo aprovado 
será criado este Fundo para que o Instituto de Previdência do Município de 
Teresina (IPMT) possa com ele regulamentar os Planos de Saúde dos 
servidores municipais. 
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A vereadora resolveu reunir o setor jurídico do seu gabinete juntamente com 
representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina 
(SINDSERM) para saber se esta criação irá beneficiar ou prejudicar os 
servidores, por isso na votação em que aconteceu anteriormente se absteve. 

Os representantes foram representados na reunião pelo presidente do 
SINDSERM, professor Sinésio Soares e disse para a parlamentar que o 
sindicato não tinham sido ouvido antes de chegar para apreciação dos 
vereadores e sendo assim o jurídico decidiu que seria mais prudente a 
prefeitura retirasse de pauta este projeto para discutir com a classe como 
melhor elaborar para não apresentar da forma em que está. 

As mudanças requeridas pela vereadora e apoiada pelos demais vereadores 
foram através de 4 emendas, pedindo a inclusão de dar direitos as respectivos 
dependentes legais, atender a Lei 9.656/1998, adequação para prever os 
períodos de carência, que não seja ultrapassado a cobrança de 10% do valor 
do procedimento e não ficando os servidores sujeitos a cobrança de novo 
período de carência quando perderem a condição de servidor. 
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Política 

Sindicalistas fazem ato 
contra Reforma da 
Previdência em Teresina 
Movimentos sindicais e populares votaram indicativo de 
paralisação na terça-feira (19) 
 

GABRIEL SOARES 
14/12/2017  08h34 - atualizado 08h35 

Os representantes das Centrais Sindicais, do movimento popular e 

estudantil realizarão manifestações contra a Reforma da Previdência 

Social, que será apreciada pelo Congresso Nacional na próxima 

semana. Entre as ações, estão um indicativo de paralisação em 19 de 

dezembro e um ato no Aeroporto de Teresina na manhã desta quinta-

feira (14). 

Houve uma reunião realizada na sede do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Teresina, na noite dessa quarta-feira (13). A 

solenidade reuniu representantes de movimentos sociais e sindicais e 

definiu um conjunto de ações a serem realizadas nesta semana e na 

próxima. 
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Movimentos estudantis, sindicais e populares coordenam ações 

para protestar contra a reforma da previdênci 

As atividades começam hoje (14) com um ato no Aeroporto de 

Teresina, a partir das 11h, em solidariedade a militantes do MPA em 

greve de fome e aguardando parlamentares que retornam de Brasília. 

Haverá também a confecção e distribuição de panfletos contra a 

Reforma da Previdência e a revogação da reforma trabalhista. 

Outro ponto pautado, foi o indicativo de paralisação e manifestação 

contra a reforma da previdência em 19 de dezembro, podendo esta 

data ser modificada em caso de alteração na reunião nacional das 

Centrais, que ocorrerá nesta quinta-feira (14) às 10h. Por fim, na 

segunda-feira haverá uma reunião organizava da manifestação na 

segunda-feira (17), às 18h no Sindserm. 

 


