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Conselho de Representantes de Base aprova exigência
de cumprimento do estatuto na CSP-Conlutas Piauí

A última reunião do Conselho de Representantes de Base
ocorreu em meio a uma forte
movimentação nacional nos
movimentos sociais e sindicais
ocasionada pela Greve Nacional dos(as) Caminhoneiros(as).
O movimento que parou o país
por uma semana e surpreendeu
a população pelo grande potencial nas ações, foi uma grande lição histórica para lutadoras(es).
O debate sobre a questão
foi feito com as(os) conselheiras(os) que compreenderam e
aprovaram a solidariedade aos

trabalhadores que ocuparam
BRs e outros pontos em Teresina, no Piauí e em todo o Brasil.
A exemplo do que fez nacionalmente a Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas), que aprovou
na sua Coordenação Nacional o
apoio à greve dos caminhoneiros, o Sindicato das(os) Servidoras(es) Públicas(os) Municipais
de Teresina (SINDSERM) deliberou o apoio político e estrutural
aos caminhoneiros paralisados
na capital.
Por meio do Conselho de
Representantes de Base, a en-

Próximas atividades previstas no nosso Calendário de Lutas
28 de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBTQI*;
6 de julho – Projeto Cultural LaborArthe;
13 de julho – Seminário Jurídico;
14 de julho – Reunião do Conselho de Representantes de Base;
25 de julho – Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha*;
*Acompanhe nas nossas mídias a divulgação da programação referente às datas.

tidade sindical conformou uma
comissão que prestou solidariedade e o apoio em nome do
SINDSERM. No mesmo dia da
aprovação membros da comissão estiveram na concentração
da greve na zona sul de Teresina, no bairro Tabuleta, onde
levaram doação de alimentos e
água, além de dialogarem com
aquela categoria sobre os pontos comuns das lutas em curso
em todas as regiões brasileiras,
incluindo a Greve Geral do Serviço Público Municipal.
As(os) representantes de
base também aprovaram o compromisso em contribuir na divulgação e compartilhamento dos
conteúdos das mídias do SINDSERM.
Relação com a CSP-Conlutas
no Piauí - O SINDSERM é entidade sindical filiada a CSP-Conlutas, seguindo aprovação em
Congresso, instância superior
de deliberações. Na reunião do
Conselho de Representantes de

Base, ocorrida anteriormente,
foi solicitada que no dia 26 de
maio o encontro tivesse como
uma das pautas a relação do Sindicato com a Central.
A pauta foi colocada em
discussão e o encaminhamento
proposto e aprovado com ampla
maioria, e 3 abstenções, resolveu que a entidade não reconheça a executiva estadual da CSP-Conlutas (Piauí), definida no dia
5 de maio, até que seja feita uma
prestação de contas, justificativa
da situação de cada entidade e
representante, além de realização de uma reunião de coordenação cumprindo o estatuto.
O não reconhecimento é
uma maneira de reforçar a solicitação feita pelo SINDSERM
junto à CSP-Conlutas nacional
pelo cumprimento do estatuto
no Piauí. Durante os dias 25, 26
e 27 de maio, o Sindicato esteve
representado em São Paulo pela
diretora de Assuntos Jurídicos,
Daniele Brito, na Coordenação
Nacional da Central.

“Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças”
O trecho da canção “O Sal
da Terra”, de Beto Guedes e
Ronaldo Bastos, tema da campanha de filiação 2018, já conquistou a categoria da base do
SINDSERM. Você sabe os direitos que todo filiado possui? É
importante que servidoras(es)
compreendam que o ato começa com o convencimento e
assinatura da ficha de filiação
à entidade juridicamente reconhecida para estar ao lado da
classe trabalhadora, e mais especificamente da categoria do
serviço público municipal de
Teresina.
Primeiramente, apresentamos aqui o Artigo 4º do Estatuto do SINDSERM.
São direitos dos(as) associados(as) do Sindicato:
a) Participar de todas as
reuniões e atividades convocadas pela entidade;
b) Gozar das vantagens e
serviços oferecidos pela entidade;
c) Requerer à diretoria do
Sindicato a convocação de
assembleias extraordinárias,
mediante a apresentação
de abaixo-assinado com 10%
(dez por cento) do quadro
associativo;
d) Requerer à diretoria do
Sindicato a convocação de
Congressos extraordinários,
mediante a apresentação
de abaixo-assinado com 50%
(cinquenta por cento) do
quadro associativo;
e) Recorrer a todas as instâncias da entidade, preferencialmente por escrito,
solicitando qualquer medida
que entenda apropriada, tanto em relação à conduta e à
postura dos diretores do Sindicato, quanto em relação às
próprias atividades desenvolvidas pela entidade;
f) Requerer todos os benefícios e direitos gerados por
estes estatutos;
g) Utilizar de todas as dependências do Sindicato para
as atividades previstas no estatuto.
O SINDSERM existe para

unir a categoria e na intenção
de convencer a classe trabalhadora a elevar sua consciência
a partir da defesa de seus interesses imediatos e futuros.
É função do Sindicato buscar
resoluções dos problemas,
promover a melhoria das condições de trabalho no âmbito
do serviço municipal, combater as opressões, estimular e
promover formação política,
sindical, cultural, intelectual e
profissional da categoria. É a
entidade que representa jurídica e politicamente o conjunto
de servidoras(es) municipais
junto aos governos e à Justiça.
Ao assinar a filiação, as(os)
servidoras(es) precisam acompanhar a efetivação no contracheque. A partir desse momento, estarão disponíveis: os
serviços de assessoria jurídica
em questões trabalhistas e
orientações sobre outros direitos; visitas agendadas nos locais
de trabalho; acompanhamento
em sindicâncias e diligências em
processos administrativos; atendimentos jurídicos de segunda
a sexta-feira, de 7h às 18h, sem
intervalo para almoço; participação em cursos e seminários
promovidos pelo SINDSERM;
possibilidade de participação,
mediante aprovação nas devidas instâncias, em outros espaços do movimento sindical;
participação com voz e voto nas
instâncias definidas pelo estatuto do Sindicato (Congressos,
Conselho de Representantes de
Base, Assembleias, Reuniões de
Diretoria).
No Conselho de Representantes de Base, por exemplo,
em seu artigo 12º, o documento referenda que “são membros do Conselho de Representantes de Base: a) Os(as)
servidores(as)
públicos(as)
municipais eleitos(as) em seu
local de trabalho e nas assembleias regionais, em dias com
suas obrigações estatutárias,
que não ocupem cargos em comissão ou função de confiança
cuja nomeação e exoneração
sejam a critério da administração pública municipal; b) Todos
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os membros da Diretoria do
Sindicato”.
Respeitando o estatuto e
todos os aspectos jurídicos e
da legislação em vigor, o SIND-

SERM representa mais de 22
mil servidoras(es).
Filie-se! Fortaleça seu Sindicato!

Calendário de Reuniões do Conselho de
Representantes de Base / 2018
JULHO.................................................................................14
SETEMBRO.........................................................................15
NOVEMBRO....................................................................... 24

