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SINDSERM volta a realizar Planejamento Estratégico 
no Conselho de Representantes de Base

O órgão que tem funções 
consultivas, deliberativas 

e de encaminhamento das 
atividades sindicais, é tam-
bém instância com poder su-
perior à Direção. Com a con-
solidação deste importante 
instrumento das lutas para o 
SINDSERM, o Conselho de Re-
presentantes de Base já reali-
zou a primeira reunião do ano 
para fazer o planejamento de 
ações e calendário do Sindica-
to para 2018.

RECONHECIMENTO - Den-
tre as atribuições estatutaria-
mente reconhecidas, cabe ao 
Conselho de Representantes 
de Base cumprir e fazer cum-
prir o Estatuto do SINDSERM; 

categoria; assessorar a direção 
do SINDSERM na elaboração 
do calendário anual de ativida-
des; auxiliar a direção na ela-
boração do orçamento anual; 

deliberar sobre todos os assun-
tos pelos quais for convocado 
pela diretoria do Sindicato sem 
confl itar com decisões das As-
sembleias e dos Congressos da 

contribuir para a organização 
e encaminhamento de todas 
as campanhas aprovadas pelas 
instâncias da entidade e elabo-
rar seu regimento de trabalho.

JANEIRO .................................................................Dia 20

MARÇO ...................................................................Dia 24

MAIO .......................................................................Dia 26

JULHO .....................................................................Dia 14

SETEMBRO .............................................................Dia 15

NOVEMBRO ............................................................Dia 24

Outras atividades pro-
postas para o calen-

dário do SINDSERM, como 
o concurso literário, de 
paródias e os torneios es-
portivos, serão debatidas 
na próxima reunião do 
Conselho, marcada para 
o dia 24 de março. Para o 
primeiro bimestre, foram 
aprovados os seguintes 
encaminhamentos:

Apoio à greve de 72 ho-
ras dos agentes de trânsi-
to nos dias 24, 25 e 26 de 
janeiro;

Reunião da diretoria 
para 30 de janeiro;

Manifestação no Corso 
de Teresina como ativida-
de do 1º LaborArthe no dia 
3 de fevereiro;

Participação e constru-
ção da Greve Geral Nacio-
nal Contra a Reforma da 
Previdência no dia 19 de 
fevereiro;

Encaminhamentos para
o 1º bimestre do ano

Reunião da diretoria 
para 20 de fevereiro;

Seminário Jurídico “Di-
reito de Classe” no dia 24 
de fevereiro;

Projeto cultural Labo-
rArthe no dia 2 de março;

Semana da mulher tra-
balhadora de 5 a 9 de mar-
ço (Membros do Conselho 
ajudarão nas atividades e 
quem mais desejar com-
por o organizativo da se-
mana);

Reunião da diretoria 
para dia 13 de março;

Realização da primeira 
Reunião Setorial do Jurídi-
co com a Base (setor Saú-
de) no dia 22 de março.

Calendário de Reuniões do Conselho
de Representantes de Base – 2018

PRÓXIMA
REUNIÃO DO
CONSELHO

24 de março
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O Conselho de Repre-
sentantes de Base ficou sem 
funcionar durante 03 anos 
e voltou a se reunir, siste-
maticamente,  no dia 20 
de janeiro deste ano. Na 
oportunidade, foi designa-
da uma Comissão compos-
ta pelas representantes de 
base: Clesiana (suplente, 
Junior Vieira), Paula (su-
plente, Ana Célia) e Daniele - 
direção (suplente, Francile-
ne - direção) para elaborar 
o regimento da instância.

O documento irá orien-
tar o funcionamento dessa 
instância deliberativa,  se-
guindo o que determina o 
Estatuto do SINDSERM.

No ponto da Asses-
soria de Comunicação, 
a primeira reunião de-

Calendário de Lutas e outras atividades para
2018 é planejado com a base da categoria

cidiu pela criação deste 
boletim específico para 
divulgação dos debates,  
encaminhamentos e deli-
berações do Conselho de 
Representantes de Base.

Além disso, outros 
pontos foram encaminha-
dos como a divulgação 
das datas de reuniões de 
Diretoria nas mídias do 
SINDSERM; melhoria e dis-
cussão, nas Assembleias 
ou no Conselho, sobre a 
necessidade de divulgação 
em mídia massiva paga; 
entrega de exemplares do 
Estatuto do SINDSERM, 
prioritariamente para re-
presentantes de base, 
bem como para a cate-
goria, acompanhado das 
resoluções do último Con-

gresso; publicação de mais 
vídeos explicativos sobre 
assuntos de interesses da 
categoria (TV SINDSERM); 
servidoras(es) devem pro-
curar Assessoria no caso 
de desejarem dar suges-
tões sobre os conteúdos.

No ponto sobre Asses-
soria Jurídica, foi apre-
sentado o relatório dos 
serviços prestados du-
rante o ano de 2017. Foi 
relatado o andamento de 
processos referentes às 
ações do Fundef, nego-
ciação e reversão de mul-
tas, avanço no processo 
dos níveis dos adminis-
trativos para 2018, acom-
panhamento das denún-
cias de assédio moral e 
orientações à categoria.

No ano de 2017, 
a partir de fevereiro, 
foram realizados 390 
atendimentos individuais 
presenciais na sede do 
SINDSERM, 50 defesas 
escritas, 195 processos 
judiciais e 79 processos 
administrativos em tra-
mitação.

O calendário de lutas e 
outras atividades, elabora-
do no Planejamento Estra-
tégico do ano de 2018, está 
publicado no site do SIND-
SERM: www.sindsermtere-
sina.com.br.

Acesse a página “Do-
cumentos” e encontre a 
publicação que também 
é disponível para down-
load em pdf.


