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Conselho de Representantes de Base aprova Regimento
Interno de Trabalho Representantes de Base

A participação dos(as) 
membros do Conselho de 
Representantes de Base em 
reuniões e no cotidiano das 
lutas é uma das principais 
formas de representação 
do Sindicato das(os) Servi-
doras(es) Públicas(os) Muni-
cipais (SINDSERM) perante 
a categoria. 

Na pauta de reunião or-
dinária ocorrida no dia 24 

Informativo

Calendário de Reuniões do Conselho
de Representantes de Base – 2018

de março, os(as) represen-
tantes trataram das ativi-
dades do SINDSERM, mo-
bilização e construção das 
lutas, repasses das asses-
sorias do Sindicato e a Ple-
nária Deliberativa que teve 
a função de aprovar o Regi-
mento Interno de Trabalho 
da instância.

O documento tem como 
objetivo estabelecer o fun-

cionamento da re-presen-
tação sindical nos locais 
de trabalho, bem como as 
normativas para realização 
de reuniões e encaminha-
mentos.

De acordo com o texto 
aprovado, “o mandato do(a) 
Representante de Base será 
de 3 (três) anos e durante o 
exercício é vedado assumir 
função de confi ança e car-
go comissionado, caso estes 
ejam de livre nomeação ou 
livre exoneração”.

É importante destacar  
ainda que “o Conselho de 

Representantes de Base 
é um órgão consultivo, 
deliberativo e de enca-
minhamento das ativida-
des sindicais, organizado 
hierar-quicamente acima 
da Diretoria e do Conse-
lho Fiscal do SINDSERM, 
e abaixo da Assembleia 
Geral e do Congresso”. 

O regimento aprovado 
está na versão completa 
para leitura e download no 
site do SINDSERM: www.
sindsermteresina.com.br. 
Acessível na página “Docu-
mentos”.JANEIRO ..........................................................................Dia 20

MARÇO ............................................................................Dia 24
MAIO ................................................................................Dia 26
JULHO ..............................................................................Dia 14
SETEMBRO ...................................................................... Dia 15
NOVEMBRO .....................................................................Dia 24



Por que insistir na con-
solidação de um Conse-
lho de Representantes de 
Base ativo, participativo 
e forte? É comum que o 
Sindicato receba questio-
namentos da categoria no 
sentido de saber o que o 
sindicato está fazendo, 
que este precisa denun-
ciar, que precisa intervir, 
fazer visitas, dentre ou-
tras formas de perguntas 
ou solicitações sobre o 
cotidiano das(os) servi-
doras(es). É importante 
salientar que o exercício 
de questionamento das 
ações da entidade e das 
decisões de atuação por 
parte da Direção eleita, 
são justas e fazem parte 
do processo de constru-
ção das lutas. Tudo isso 
deve ser estimulado e a 
base é convidada a man-
dar em seu sindicato.

Para isso acontecer de 
forma mais efetiva, a gestão 
SINDSERM de Volta para 

Base participativa, Sindicato fortalecido!
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Calendário de atividades do SINDSERM 
já aprovadas no planejamento anual

MAIO

Dia 1 – Dia Internacional das(os) Trabalhadoras(es)

Dia 4 – Projeto Cultural LaborArthe

Dia 10 – Atividade alusiva ao Maio Francês

Dia 13 – Dia Nacional Contra o Racismo (atividade  
                será divulgada)

Dia 22 – Reunião Setorial do Jurídico com a Base - 
                Educação

as Lutas tem apostado em 
uma forma de organização 
que conta diariamente com 
algumas ações tais como: 
TODO DIA, ao menos um(a) 
diretor(a) licenciado(o) fi ca 
na sede enquanto os(as) de-
mais seguem para os locais 
de trabalho; funcionamento 
da ASSESSORIA JURÍDICA 
de 7h às 18h, sem intervalo 
para almoço, de segunda a 
sexta-feira; REUNIÕES nos 
locais de trabalho aconte-
cendo todas as semanas e 
sempre que solicitado pela 
base; realização de ROTEI-
ROS GEOGRÁFICOS de visi-
ta e distribuição de material 
informativo; atividades de 
FORMAÇÃO sindical, políti-
ca e cultural constantes na 
sede da entidade.

Tornar as ações cada vez 
mais dinâmicas é um com-
promisso da Direção do Sin-
dicato, mas nada é tão mais 
próximo da realidade do 
que aquelas(es) que estão 
diariamente em cada lugar. 

As ideias, sugestões, infor-
mações, exigências e pau-
tas de luta fi cam mais enri-
quecidas quando a entidade 
pode contar com cada fi lia-
do(a). Por isso a insistência 
nas frases “o SINDSERM é 
SEU” ou “ocupe o SEU Sin-
dicato”!

O SINDSERM represen-
ta legalmente suas(seus) 
fi liadas(os) e cerca de 22 
mil servidoras(es) munici-
pais de Teresina. A estrutu-
ra sindical é uma conquista 
da categoria que deve ser 
fortalecida através da co-
municação com a entidade, 
na construção das pautas 
gerais e específi cas, da par-
ticipação em assembleias 
e no respeito às suas deci-
sões, acreditando na tarefa 
de sujeitas(os) capazes de 
derrotar os inimigos da clas-
se trabalhadora.

Instâncias como o Con-
selho de Representantes de 
Base ajudam nessa árdua ta-
refa de mobilizar a catego-

ria. Assim, não são deixadas 
apenas nas mãos da direto-
ria as decisões do rumo do 
Sindicato, tornando-as(os) 
cada vez executoras(es) 
e administradoras(es) das 
tarefas exigidas pela base. 
As formações e os espaços 
de discussão pretendem 
consolidar esse processo 
de desburocratização. Além 
das lutas pontuais, o SIND-
SERM dará início também à 
sua campanha de fi liações 
com o horizonte de efetiva-
ção da participação da ca-
tegoria como um elemento 
essencial na luta sindical. O 
SINDSERM é uma vanguar-
da importante para o movi-
mento e referência de luta 
graças a seu histórico de 
engajamento. A Direção as-
sume o dever de orien-tar, 
responsabilizar-se pelos ob-
jetivos traçados, enquanto 
a categoria deve lotar o Sin-
dicato e suas instâncias para 
que as vitórias sejam alcan-
çadas. Vamos à luta!


