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Apresentação

O Congresso do Sindicato das(os) Servidoras(es) Públicas(os) 
Municipais de Teresina (SINDSERM) é a instância máxima de deli-
beração da entidade e reuniu, nos dias 02, 03 e 04 de novembro 
de 2018, delegadas(os), observadoras(es), assessoras(es) técni-
cos(as) e convidadas(os) em sua quinta edição. Desde o dia 25 
de agosto, uma comissão com membros da Direção e de repre-
sentantes de base, deu início às eleições nos locais de trabalho 
após aprovação do regimento de realização do Congresso.

O V CONSERM foi realizado com objetivo de discutir e enca-
minhar sobre os rumos da entidade, fortalecer a organização sin-
dical e as lutas da categoria. Assuntos relativos a todos os setores, 
da realidade dos locais de trabalho, Planos de Cargos, Carreiras e 
Salários, bem como assuntos mais gerais das conjunturas políticas, 
movimentos sociais e organização da classe trabalhadora.

Foram apresentadas propostas de resoluções encaminhadas 
à Comissão Organizadora dentro de prazos estabelecidos. Servi-
doras(es) municipais ativas(os) e aposentadas(os), filiadas(os) ao 
SINDSERM, tiveram direito a voz e voto. 

Neste caderno são apresentadas as resoluções aprova-
das, o novo estatuto, moções aprovadas e registros gerais do 
V CONSERM.
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REGIMENTO INTERNO
APROVADO NO V CONSERM

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS
Art. 1º - Organizar a categoria para a defesa  dos seus di-

reitos e reivindicações, fortalecer a organização democrática e 
independente dos(as) servidores(as) públicos(as) municipais de 
Teresina nos locais de trabalho, por área de atuação e ampliar a 
democracia operária dentro do sindicato com fazer a luta conse-
quente pela desburocratização dos sindicatos, deliberando sobre 
os pontos do temário.

CAPÍTULO II - DO TEMÁRIO
Art. 2º - Os servidores públicos municipais de Teresina esta-

rão reunidos no V CONSERM - Congresso dos Servidores(as) Públi-
cos(as) Municipais de Teresina, nos dias 02, 03 e 04 de novembro 
de 2018, com o objetivo de discutir e deliberar sobre a seguinte 
pauta:

Conjuntura Internacional, Nacional, Estadual e Municipal;
Linha de Ação para atuação do Sindicato;
Organização de Base e Desburocratização dos Sindicatos;
Reorganização dos Movimentos Sociais;
Terceirização dos Serviços Públicos;
Criminalização dos Movimentos Sociais
Realidade da Categoria, Planos de Lutas e Campanhas para 

Biênio 2019/2020;
Ratificara filiação à Central Sindical e Popular - Conlutas 

(CSP-CONLUTAS).
Planos de Cargos, Carreiras e Salários;
Alterações no Estatuto da Entidade;

Parágrafo Único - Para melhor organização dos debates nos 
grupos de trabalho a pauta será organizada em temas assim espe-
cificados:

Tema A - Conjuntura Internacional, Nacional, Estadual e 
Municipal;

Tema B - Organização de Base e Desburocratização dos Sin-
dicatos;
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Tema C - Reorganização dos Movimentos Sociais e Criminali-
zação dos Movimentos Sociais;

Tema D - Ratificar a Filiação à Central Sindical e Popular - 
Conlutas (CSP-CONLUTAS);

Tema E - Terceirização dos Serviços Públicos;
Tema F - Linha de Ação para atuação do Sindicato e Re-

alidade da Categoria, Planos de Lutas e Campanhas para Bi-
ênio 2019/2020;

Tema G - Planos de Cargos, Carreiras e Salários;
Tema H - Alterações no Estatuto da Entidade;

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 3º - A organização do V CONSERM está a cargo da Co-

missão Organizadora, que tem a competência de orientar a sua 
preparação e divulgar os documentos de apoio à discussão que 
forem entregues até o dia 29 de outubro de 2018.

 
CAPÍTULO IV - DOS PARTICIPANTES: DELEGADOS E

 SUPLENTES, OBSERVADORES, CONVIDADOS E ASSESSORIA 
DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

Art. 4º - São participantes do V CONSERM com direito a voz e voto, 
os(as) servidores(as) ativos(as) e aposentados(as) filiados(as) ao 
SINDSERM - Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Munici-
pais de Teresina, eleitos(as) como delegados(as) com maioria sim-
ples dos votos período de 28 de agosto de 2018 a 30 de outubro 
de 2018, na proporção de 01 (um) para cada 10 (dez) filiados(as) 
ou fração de 06 servidores quando acima de dez filiados. Assim 
como os delegados natos: os membros da direção.

Parágrafo único - Os(as) delegados(as) que não se creden-
ciarem até às 12h do dia 03 de novembro de 2018, perderão o 
direito de voz e voto e assumirá em seu lugar o seu suplente que 
poderá se credenciar até as 14h do mesmo dia. Observadores(as) 
poderão fazer o credenciamento até o último dia do evento.

Art. 5º - São suplentes servidores filiados, eleitos nesta condi-
ção e período.

Art. 6º - São observadores somente com direito a voz os(as) 
servidores(as) filiados(as) que fizeram tal solicitação à comissão 
organizadora até o dia 30 de outubro de 2018, não ultrapassando 
5% dos delegados eleitos, respeitando a ordem de solicitação e o 
caso previsto no Parágrafo Único do artigo anterior.
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Parágrafo Único - Os(as) suplentes eleitos(as) também po-
dem se credenciar como observadores, sendo que se após o 
término do prazo de credenciamento dos(as) delegados(as) es-
tes(as) não efetivarem sua credencial, aqueles passam a condi-
ção de delegados deixando de ser observadores.

Art. 7º - São convidados(as) aqueles(as) definidos pela Co-
missão Organizadora do Congresso, com base na pauta do mes-
mo, sendo estes representantes de movimentos sociais. Terão di-
reito a voz sem voto.

Art. 8º - São assessorias de apoio técnico e operacional os 
prestadores de serviços contratados pela entidade e funcionários 
do sindicato, devidamente identificados. Que quando solicitados 
pelos membros da comissão organizadora deverão prestar escla-
recimentos a mesma.

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES E DO CREDENCIAMENTO
Art. 9º - O credenciamento de todos os participantes será 

realizado no local do V CONSERM, em horário previsto no regi-
mento.

§ 1º - Somente poderão se credenciar como observado-
res(as) servidores(as) filiados(as) que fizeram tal solicitação a co-
missão organizadora 30 de outubro de 2018, não ultrapassando 
5% dos delegados eleitos, respeitando a ordem de solicitação.

§ 2º - O(a) observador(a) não poderá assumir as prerrogati-
vas de delegado, salvo o caso previsto no Parágrafo único do Art. 
5º deste regimento.

 
§ 3º - Serão inscritos(as) como convidados(as), as pessoas in-

dicadas pela Comissão Organizadora, definidos como o previsto 
no Art. 7º deste regimento.

Art. 10º - Os recursos relativos ao credenciamento de dele-
gados (as) à plenária, somente serão aceitos, até às 14h30min, se 
encaminhados pelos(as) delegados(as) que realizarem seu cre-
denciamento dentro do prazo estabelecido.

Parágrafo Único - Os recursos serão apreciados pela comis-
são organizadora do congresso no dia 03 de novembro de 2018, 
até às 15h.

CAPÍTULO VI - DAS RESOLUÇÕES E MOÇÕES
Art. 11º. Os debates no V CONSERM serão organizados a par-

tir das propostas de resoluções.
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§ 1º - Para serem aceitas como proposta de resoluções ao 
V CONSERM, estas precisam ser assinadas por, no mínimo, 25 filia-
dos(as) ao SINDSERM, de acordo com o regimento aprovado em 
Assembleia geral da categoria, no dia 25 de agosto de 2018.

§ 2º - As propostas de resoluções e moções contidas no ca-
derno de resoluções são as que foram entregues à Comissão Or-
ganizadora até 12h do dia 29 de outubro de 2018; data esta am-
pliada pela Comissão Organizadora do V CONSERM, conforme 
solicitações da base.

§ 3º - A Comissão Organizadora reproduzirá e disponibilizará 
aos participantes do V CONSERM, as propostas de resoluções que 
chegarem a essa comissão, digitadas em folha A4, fonte Arial 12, 
espaçamento entre linhas de 1,15, margens: esquerda e superior 
3 cm, direita e inferior 2cm, contendo no máximo 1 lauda.

Art. 12º - As questões de ordem terão preferência sobre qual-
quer assunto em discussões, exceto em regime de votação, sen-
do apreciada pela mesma, cabendo recurso ao plenário.

Art. 14º - Em toda votação caberá recurso e cabe à plenária 
deliberar sobre procedência.

Art. 15º - As deliberações sobre as propostas dos grupos de tra-
balho serão tomadas na plenária por maioria simples dos delegados.

Art. 16º - As propostas de resoluções aprovadas pela referida 
plenária serão incorporadas ao texto do relatório Geral constituin-
do, assim, as resoluções do V CONSERM.

CAPÍTULO VII - DOS ORGANISMOS DO V CONSERM
Art. 17º - A Comissão Organizadora do V CONSERM passará a 

ser composta pelos seguintes órgãos:
- Plenárias;
- Mesas Diretoras das Plenárias;
- Grupo de Trabalho;
- Comissão de Relatoria e Sistematização;
- Comissão de Organização do Congresso.
 §1º - As plenárias são órgãos máximos de deliberação do 

V CONSERM, tendo competência para deliberar em última  ins-
tância sobre as propostas encaminhadas pelos grupos de tra-
balho, sobre os recursos a ela submetidos e sobre as demais 
questões atinentes ao V CONSERM observado este regimento.
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§2º - As mesas diretoras das plenárias serão compostas por 
um coordenador(a), um(a) secretário(a) e um(a) relator(a), cujos 
nomes serão indicados pela Comissão organizadora do Congres-
so e homologados(as) pelas plenárias. Compete às mesas dire-
toras dar a palavra, controlar o tempo, encaminhar as votações, 
abrir e encerrar as atividades do V CONSERM.

§3º - Os 08 (oito) grupos de trabalho serão formados no se-
gundo dia de congresso, de maneira aleatória e distribuição 
equitativa prévia de delegadas(os) nos quatro grupos do turno 
da manhã e nos quatro grupos do turno da tarde. Os crachás 
estarão organizados com o número do grupo em que cada de-
legada(o) participará dos debates pela manhã, bem como do 
outro grupo do qual participará no turno da tarde. Cada grupo 
de trabalho deverá antes de iniciar seus trabalhos eleger um(a) 
coordenador(a) e um(a) relator(a) do grupo. Compete ao grupo 
de trabalho encaminhar propostas para deliberação das plená-
rias sobre os temários descritos neste regimento. Para que se ga-
ranta o debate de todos os temas, as discussões nos GT’S serão 
assim organizadas:

Manhã - Das 8:00 às 12:00h (Com intervalo para lanche)
Sala 01 - Planos de Cargos, Carreira e Salários
Sala 02 - IPMT - Previdência, Saúde e Assistência Social
Sala 03 - Criminalização dos Movimentos Sociais
Sala 04 - SINDSERM no Combate às Opressões
Tarde - Das 14:00 às 18:00h (Com intervalo para lanche)
Sala 01 - Planos de Cargos, Carreira e Salários
Sala 02 - Terceirização dos Serviços Públicos
Sala 03 - Reformulação do Estatuto do SINDSERM
Sala 04 - Desburocratização e Organização de Base

§4º - A Comissão de relatoria e sistematização será formada pe-
los relatores(as) eleitos(as) em cada grupo de trabalho, competindo-
-lhes uniformizar os relatórios para encaminhamentos das propostas 
dos grupos às plenárias. Será indicada, pela Comissão Organizadora, 
uma equipe técnica para assessorar os trabalhos desta comissão.

§5º - A Comissão Organizadora do V CONSERM é respon-
sável por organizar toda a estrutura do evento, competindo-lhe 
providenciar e solucionar o que for necessário para o bom fun-
cionamento do mesmo, e decidir sobre os assuntos que sejam da 
competência dos organismos do V CONSERM, podendo delegar 
as tarefas a funcionários(as) e colaboradores(as) da entidade.
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CAPÍTULO VIII - DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 18º - Cada grupo de trabalho elegerá um(a) coordena-

dor(a) e um relatora(a). O coordenador irá fazer as inscrições e 
controlar o tempo. O relator fará o registro dos destaques e altera-
ções propostas nos grupos, bem como o resultado das votações. 
Poderá ser indicado pela comissão organizadora do congresso 
um(a) assessor(a) técnico para cada grupo sem direito a voz e 
voto, mas que prestará auxílio à coordenação do grupo quando 
solicitado. O grupo homologará o(a) assessor(a).

§1º - A intervenção dos(as) delegados(as) e observado-
res(as) nos grupos de trabalho se dará pela ordem de inscrição, 
cabendo ao(à) relator(a) anotar os(as) inscritos(as) e ao(à) coor-
denador(a) submeter ao grupo o encerramento das inscrições.

§2º - Às propostas encaminhadas serão asseguradas uma 
defesa e uma contestação.

§3º. - Apresentada a proposta e realizados os debates será 
encaminhada a votação.

§4º - Somente serão levadas à plenária final as propostas que 
obtiverem no mínimo 10% dos votos dos(as) delegados(as) pre-
sentes.

Art. 19º - Os debates sobre os temas constantes na pauta do 
V CONSERM dar-se-ão nos grupos de trabalho e na plenária.

CAPÍTULO IX - DO PROCESSO DE VOTAÇÃO
Art. 20º - Cada delegado(a) terá direito a um voto em cada 

proposta levada em votação.

Art. 21º - Nas plenárias, a contagem de votos se dará por 
contraste, declarando-se aprovada a proposta que obtiver maio-
ria simples dos votos. No caso dos grupos de trabalho, para que 
as propostas sejam levadas à plenária final, será necessário atingir 
no mínimo 10% dos votos.

Parágrafo Único - E caso de dúvida serão adotados a conta-
gem individual dos crachás de delegados(as).

Art. 22º - A votação das plenárias será precedida da apresen-
tação das propostas e alterações, pelo(a) secretário(a) da mesa, 
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após o que o(a) coordenador(a) da mesa indagará ao plenário 
a necessidade de mais esclarecimentos.

Art. 23º - Apresentada as propostas, a mesa diretora enca-
minhará a abertura das respectivas defesas e contestações no 
prazo máximo de 3 minutos para cada um.

§1º - À critério da mesa diretora e do plenário, as propostas 
de emendas poderão ter mais de uma defesa de 3(três) minutos 
à favor e 3(três) minutos contra.

§2º - No caso de pontos polêmicos a mesa diretora e/ou 
plenário poderá alterar o tempo de defesa destas propostas de 
emenda.

Art. 23º - Encerradas as apresentações da defesa, somente 
serão abertas novas intervenções, caso haja manifestação da 
maioria do plenário sobre novos esclarecimentos.

Art. 24º - As questões de ordem serão apresentadas para a 
mesa e decididas pelo plenário e devem dizer respeito exclusiva-
mente à ordem dos trabalhos e da pauta.

 
Parágrafo Único - Não serão aceitas as questões de ordem, es-

clarecimentos, ou encaminhamentos durante o regime de votação.

Art. 25º - As propostas aprovadas pela plenária serão incorpo-
radas ao texto do Relatório final, constituindo assim as resoluções do 
V CONSERM.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26º - Os horários e prazos definidos neste regimento inter-

no serão observados pela Comissão Organizadora, mesas direto-
ras e Coordenação dos grupos de trabalho.

Art.27º - Os casos omissos deverão ser apresentados à mesa 
e resolvidos em última instância pelas plenárias do V CONSERM.

Art. 28º- A programação deste congresso será apresentada 
pela Comissão Organizadora para apreciação e aprovação pelo 
plenário.

Art.29º - Este regimento foi discutido e aprovado na Abertura do 
V CONSERM, no dia 02 de novembro de 2018.
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RESOLUÇÕES APROVADAS NO V CONSERM

TEMA A - CONJUNTURA INTERNACIONAL, CONJUNTURA
 NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 1

CONJUNTURA INTERNACIONAL:

Dez anos de Crise cíclica do Capitalismo: governos autoritá-
rios impõem altas taxas de exploração e massacram trabalhado-
res(as) em nome da recuperação econômica.

Considerando que:
1.  O atual momento da economia mundial, dez anos após 

o início da crise financeira internacional de 2008, apresenta um 
esforço da Burguesia internacional para superar a crise, que se 
manifesta através de uma onda conservadora, em que os go-
vernos buscam submeter a classe trabalhadora a uma crescente 
superexploração, praticada a partir de intervenções autoritárias 
nos estados nacionais com medidas econômicas que impõem sa-
crifícios ainda maiores à classe que produz toda a riqueza.

2.  Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(IPEA), após a forte queda na atividade econômica nos anos 2009 
e 2010, uma lenta recuperação. De acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a maioria dos países já teria ultrapassado os níveis 
de produção registrados no final de 2007, embora o ritmo de recu-
peração tenha se revelado mais lento que o padrão observado em 
ciclos anteriores e bastante diferenciado entre países e/ou regiões.

3. As projeções do FMI, revistas em julho, indicam que a eco-
nomia mundial deve crescer 3,9% ao ano (a.a.) em 2018 e 2019, 
o que representa uma aceleração em relação aos últimos anos. 
Nas economias avançadas, o crescimento projetado é de 2,4% e 
2,2%, respectivamente, enquanto para os países emergentes as 
taxas projetadas são de 4,9% em 2018 e 5,1% em 2019.
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4. A guerra comercial entre Estados Unidos e China alcançou 
um novo patamar em setembro, quando o presidente Donald 
Trump anunciou a imposição de tarifas sobre US$ 200 bilhões de 
produtos importados da China. Boa parte dos produtos exporta-
dos pela China para os Estados Unidos contém parcela bastan-
te elevada de insumos produzidos em diversos outros países, que 
também serão afetados indiretamente.

6. A inflação americana acelerou ao longo de 2018, pressio-
nada pela elevação dos preços do petróleo. Diante de uma infla-
ção que parece ter retornado, de forma consistente, a um pata-
mar em torno da meta de 2% a.a., do comportamento positivo da 
atividade econômica e da perspectiva de normalização gradual 
da política monetária, o Federal Reserve Board (Fed) aumentou a 
taxa básica de juros da economia. Essas tarifas provocarão uma 
elevação dos preços dos produtos afetados no mercado domésti-
co norte-americano, com redução do consumo. Embora os dados 
recentes sigam mostrando uma economia aquecida nos Estados 
Unidos, recuperação do crescimento no Japão e desaceleração 
na Área do Euro (AE). Na China, os sinais recentes também apon-
tam para uma certa desaceleração, principalmente dos inves-
timentos, movimento que pode estar relacionado ao esforço da 
política econômica no sentido de reduzir o excesso de endivida-
mento acumulado nos últimos dez anos.

7. O IPEA reconhece que essa recuperação lenta contras-
ta com o forte estímulo, monetário, com que os países respon-
deram à crise e receia que a forte expansão de liquidez inter-
nacional promovida pelos bancos centrais dos países avançados 
traga consigo também a semente de uma nova crise financeira, 
associada à bolha nos preços dos ativos e a um aumento muito 
grande do endividamento, em especial das empresas dos países 
emergentes. Se esse for o caso, a economia mundial estaria dian-
te de um enorme desafio, dado que os governos nacionais dispo-
riam de poucos instrumentos para enfrentar uma nova reversão 
cíclica devido aos elevados níveis de dívida pública e ao fato de 
as taxas de juros estarem já em patamar muito baixo

8. A “guerra comercial” desatada pelos EUA e por Trump 
contra a China, a que já nos referimos anteriormente, tem impor-
tante incidência em nosso país e agrava ainda mais o cenário 
econômico. A política imperialista, tanto no Brasil como nos países 
da América Latina, ataca os trabalhadores com planos de ajustes 
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fiscais, demissões, aumento da inflação, reformas e privatizações. 
A aplicação de políticas de austeridade aumenta a pobreza, a 
violência e a crise social e promovem guerras, forçando famílias 
deixarem seus países. Essa é a origem da crise migratória que as-
sistimos no Oriente Médio, na Europa, na Venezuela, Nicarágua, 
entre outros países. 

9. No último dia 13 de outubro, depois de cruzar a fronteira 
com a Guatemala, uma multidão de cerca de 5 mil pessoas, em 
marcha já há milhares de quilômetros, rompeu a barreira com o 
México. A maioria é de hondurenhos, mas há pessoas da Guate-
mala e El Salvador. Outros grupos que se formaram e também se-
guem em direção aos EUA. Em Honduras, 64% das famílias vivem 
em condições de pobreza, são assediadas em bairros e vilarejos 
por gangues que impõem violentamente o chamado “imposto 
de guerra”, uma extorsão a moradores, lojas, empresas, ônibus e 
táxis. O governo de Juan Orlando Hernández, conhecido como 
JOH, se manteve no poder por meio de um golpe nas eleições em 
2017, inclusive com apoio dos EUA, para aplicar as políticas neo-
liberais a mando do imperialismo. Ambos são responsáveis pela 
atual crise humanitária. 

10. O presidente norte-americano, Donald Trump, responde à 
crise humanitária pela qual é um dos responsáveis, com a mesma 
discriminação e xenofobia de sempre. Trump anunciou o corte da 
ajuda financeira aos países da América Central, a quem acusa 
de não impedir a marcha de migrantes, e enviou tropas permitir a 
entrada dos refugiados nos EUA e enviará tropas para a fronteira 
com o México.

Em relação ao SINDSERM e sua base de representação 
 V CONSERM resolve: 

1. Reafirmar o engajamento permanente do SINDSERM na 
construção da unidade internacional da classe trabalhadora con-
tra os ataques do capitalismo em escala internacional e nacional.

2. Apoiar e ampliar as lutas de resistência contra as reformas 
neoliberais e planos de austeridade aplicados contra a classe tra-
balhadora em todo o Mundo.

3. Dar combate permanente à xenofobia crescente que se 
espalha pelo planeta e a toda forma de discriminação relacio-
nada à procedência de seres humanos, inclusive as de caráter 
regional em cada país.

4. Denunciar as guerras imperialistas e responsabilizar os pa-
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íses ricos pelo genocídio e pelas guerras nacionais promovidas 
para o comércio de armas.

5. Total solidariedade aos povos que migram em busca de 
melhores condições de vida para suas famílias. Migrar é um direito 
do ser humano.

6. Fortalecer as lutas da classe trabalhadora pela defesa da 
aposentadoria e dos direitos trabalhistas nos países em que os go-
vernos priorizam as retiradas desses direitos;

7. Fortalecer as campanhas pela legalização de todos os imi-
grantes e o aumento salarial para todos. Contra a xenofobia no mun-
do todo;

8. Fim das opressões. Combate ao racismo, ao machismo e 
à LGBTfobia;

9. Todo apoio às lutas das mulheres trabalhadoras e pobres 
pela legalização do aborto.

RESOLUÇÃO Nº 2 

CONJUNTURA NACIONAL

Ruptura democrática, retirada de direitos e polarização com 
neofascismo: classe dividida e um futuro incerto.

Considerando que:
1. Num período de crescimento econômico do Capitalismo, 

em 2003, Lula(PT) iniciou um período de 13 anos de governo cola-
boracionista de classes, fortalecendo o frente populismo centrista 
do PT. Foram feitas concessões importantes à classe trabalhadora 
do país, porém, a maior parte da riqueza produzida foi destinada 
aos banqueiros e outros grandes empresários. Em 08 anos de go-
verno, a popularidade de Lula se consolidou de maneira ímpar, 
porém o Brasil jamais teve um governo de esquerda e a direita 
nunca saiu do poder. 

2. A direção majoritária do PT e Lula, jamais foram socialis-
tas. A degeneração burocrática, iniciada nas relações de micro 
poder nos sindicatos levou à corrupção de inúmeras lideranças 
surgidas dos movimentos sociais que passaram a ocupar cargos 
nos parlamentos e governos municipais, estaduais e federal. As 
organizações socialistas que existiam dentro do PT foram expul-
sas ou saíram a partir da década de 90, à medida que o partido 
passou a ser dominado por notáveis, financiados por empresários, 
perdendo o caráter classista da sua origem. 
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3. Em 2005, para evitar o impeachment defendido pelo PSDB 
na crise do mensalão, Lula ampliou mais ainda o poder da direita 
no seu governo, em especial do PP e PMDB. Em 2016, Dilma não 
teve a mesma “habilidade” em negociar com seus parceiros da 
direita no governo. Sem nenhum constrangimento, a direita, “com 
o Supremo, com tudo” promoveu uma ruptura democrática com 
a formalidade burguesa, golpeando e substituindo cirurgicamen-
te o “estado democrático de direito” pelo “estado autocrático 
de direita do Interventor Michel Temer(MDB). 

4. Preocupada com a crise cíclica mundial do Capitalismo, 
acentuada a partir de 2008 com o estouro da bolha imobiliária 
norte americana (denominada “marolinha” por Lula) a direita 
brasileira pretendia descartar os colaboracionistas do PT e gover-
nar sozinha novamente. No entanto, Aécio Neves(PSDB) foi der-
rotado por Dilma(PT), cujo partido já dominava as regras do jogo 
sujo eleitoral. Com um golpe militar, a direita poderia descartar o 
PT do governo, mas não havia base social para um ataque fron-
tal à democracia. Seria necessária uma intervenção muito bem 
executada.

5. A direita reacionária disputou a direção do movimento nas 
ruas e venceu, gerando capital político para derrubar o governo 
eleito do PT utilizando o surrado mote do combate à corrupção 
e a atuação seletiva da “operação lava jato” e seu “paladino” 
da justiça, Sérgio Moro. A organização norte americana Atlas Ne-
twork, que tem uma rede internacional de centros de pensamen-
to (thinks tanks) que no Brasil reúne o MBL, o Instituto Mises, Instituto 
Liberal e o Instituto Millenium (ao qual pertence Paulo Guedes, 
mentor de Bolsonaro) foram os grandes impulsionadores do impe-
achment de Dilma. Ao interventor Michel Temer (MDB), coube a 
tarefa de aprovar as medidas impopulares de retirada de direitos 
históricos da nossa classe, antes de consagrar nas urnas um go-
verno de extrema direita.

6. Para as eleições presidenciais, a extrema direita adotou 
uma tática planejada para atingir emocionalmente os eleitores 
através das redes sociais na internet. Com o auxílio luxuoso de 
Steve Bannon, que coordenou a Campanha de Donald Trump, 
a extrema direita conseguiu sabotar a democracia brasileira utili-
zando uma linguagem simples, que elegeu um inimigo comum, já 
desgastado pelo momento histórico anterior: a corrupção do PT. 
A tática eleitoral não funcionaria caso fosse mantida a candida-
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tura de Lula, líder nas pesquisas de opinião. Devido à sua densida-
de eleitoral, o processo judicial contra Lula foi acelerado, o que o 
transformou em vítima de uma prisão política.

7. O antipetismo foi elevado a uma dimensão subjetiva tão 
elevada que despertou os mais íntimos preconceitos relacionados 
à misoginia, à LGBTQIfobia, ao racismo e à xenofobia, envolven-
do emocionalmente o eleitorado, a ponto de, sob estímulo de dis-
cursos de ódio, estimular a violência de grupos neonazistas simpa-
tizantes da candidatura do Capitão reformado do exército, Jair 
Messias Bolsonaro. O neofascismo se tornou sutilmente palatável 
a uma enorme parte do eleitorado, desde que fosse para derro-
tar o inimigo comum: o petismo. Por outro lado, o crescimento da 
candidatura Bolsonaro, impregnada de características fascistas, 
polarizou o espectro político de maneira tal que, inclusive setores 
da direita e da extrema esquerda se unificarem para o combate 
eleitoral à ameaça da autocracia que se propôs e irá governar o 
país a partir de janeiro de 2019.

8. No cenário econômico, em setembro, o Indicador Ipea 
de Inflação por Faixa de Renda, revela uma forte aceleração 
em todos os segmentos pesquisados, no entanto, a alta dos gru-
pos alimentos e bebidas e habitação gerou incrementos maio-
res para a inflação das famílias mais pobres em comparação 
com as mais abastadas. De fato, por serem itens de maior peso 
no dispêndio das classes mais baixas, os reajustes do aluguel 
(0,24%), da energia elétrica (0,46%), dos cereais (1,7%) e dos pa-
nificados (0,9%) influenciaram mais fortemente a inflação dos 
segmentos de menor renda. 

9. A luta contra a implementação da Reforma Trabalhista, a 
defesa do emprego, a luta contra as privatizações, contra a Refor-
ma da Previdência e a corrupção são elementos e tarefas que se 
colocam para o conjunto de nossa classe e, partindo das inúme-
ras demandas objetivas, podem e devem ser o antídoto unificador 
dessas lutas e mobilizações, embora a tendência de repressão e 
truculência exacerbadas sejam mais temidas num provável gover-
no dos militares fascistas.

10. Ao completar os 130 anos de abolição da escravatura 
nenhuma política de reparação foi construída pelo Estado Na-
cional Brasileiro, e toda uma estrutura de privilégios foi perpetu-
ada institucional e socialmente. A população negra continua 
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a receber os menores salários, os postos de trabalhos menos 
remunerados, tem presença maciça nos índices de desempre-
go e vê sua juventude ser a maior vítima dos assassinatos por 
arma de fogo. Diante desse elemento, devemos desenvolver 
uma emblemática luta por reparações ao povo negro no Brasil.

11. A necessidade de realizar todos os esforços para estar 
presente em todas as lutas objetivas e dar às mesmas um sentido 
político comum. Continuar exigindo de todas as outras organiza-
ções dos movimentos sociais, a retomada da mais ampla unida-
de de ação e construção de uma nova e necessária Greve Geral, 
mantendo erguida a defesa da necessidade estratégica de der-
rotar o capitalismo e de construirmos, em seu lugar, uma socieda-
de socialista. Devemos defender o critério da independência de 
classe e seguir  combatendo e denunciando todas as falsas saí-
das sindicais e políticas de conciliação de classes, bem como as 
alternativas eleitorais antidemocráticas dos setores que pregam a 
intervenção militar e para as quais devemos estar prontos e orga-
nizados em nossa autodefesa.

12. O próximo período, em que há uma perspectiva de ata-
ques brutais à classe trabalhadora, com retirada de direitos e 
congelamento de recursos para as áreas sociais, haverá a ne-
cessidade do máximo de unidade entre as organizações políticas 
antifascistas para resistir e responder aos ataques que virão. 

Em relação ao SINDSERM e sua base de representação o 
V CONSERM aprova as seguintes tarefas e eixos políticos:

1.Pela auditoria da Dívida Pública com suspensão imediata 
do pagamento;

2.Suspensão imediata do pagamento da dívida pública!
3.Unificar as campanhas salariais e as lutas, rumo à Greve 

Geral!
4. Organizar a autodefesa da classe trabalhadora, de forma 

unificada e em particular para proteção de ativistas contra pos-
síveis ataques de fascistas, sejam do aparato repressor do Estado 
ou não.

5. Contra o desemprego, redução de jornada de trabalho 
para 36 horas semanais, sem redução de salário. Defendemos um 
plano emergencial de obras públicas com contratação direta 
pelas estatais!

6.Redução e congelamento dos preços dos combustíveis, do 
gás de cozinha, dos alimentos e tarifas públicas!
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7. Revogação da Reforma Trabalhista. Não a qualquer refor-
ma da Previdência!

8. Defesa da Petrobrás 100% estatal com controle dos tra-
balhadores. Não à privatização ou qualquer forma de venda do 
patrimônio ou empresas estatais, como venda de ações, ativos 
ou mesmo práticas do tipo gestão compartilhada com iniciativa 
privada ou PPS!

9. Lutar contra a política de privatizações e entreguismo das 
empresas estatais defendido por Jair Bolsonaro e Mourão.

10. Lutar contra o fim do 13º salário, do terço de férias, da 
estabilidade no serviço público e da aposentadoria.

11. Reforma agrária, demarcação e titulação, sem indeniza-
ção ao latifúndio ou agronegócio. Revogação imediata da Lei 
da grilagem (Lei nº 13.465/2017)!

12. Fim dos despejos! Desapropriação das terras urbanas 
ociosas para construção de moradia popular e regularização 
de todas as ocupações irregulares onde vive o povo pobre e 
trabalhador, com obras para construção de melhorias de infra-
estrutura, saneamento, energia, etc.

13. Apoio ativo a processos de luta protagonizado por ca-
tegorias ou levantes populares impulsionados pela resistência e 
combate aos ataques às condições básicas de vida!

14. Fim da criminalização das lutas e ativistas, punição aos 
assassinos e mandantes das mortes dos lutadores do campo e da 
cidade. Revogação imediata da “Lei Anti-terrorismo”!

15. Prisão e confisco dos bens de todos os corruptos e corruptores!
16. Pela revogação da EC95, da Terceirização, contrarrefor-

ma trabalhista e todas as outras medidas tomadas pelo governo 
ilegítimo de Michel Temer!

17. Pelo direito das mulheres de decidirem sobre o próprio 
corpo. 

18. Lutar contra todas as formas de opressões como o Racis-
mo, LGBTQIfobia, machismo e xenofobia!

19. Denunciar a Portaria nº 3588/17, do Ministério da Saúde, 
que altera a reforma psiquiátrica e seus princípios, previstos na Lei 
nº 10216/01, somando-se à luta dos movimentos sociais e enti-
dades pela revogação dessa portaria!

20.Intensificar o debate e a luta, em articulação com os movi-
mentos sociais, contra o uso de agrotóxicos, inclusive sua mobilização 
contra o PL 6299/02 (Pacote do Veneno) no Congresso Nacional, de-
nunciando os efeitos nocivos dessa prática econômica que benefi-
cia o agronegócio em detrimento dos biomas, da agroecologia e da 
saúde pública!
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21. Em defesa de um SUS de qualidade, 100% estatal, e sob o 
controle dos trabalhadores

22. Não ao projeto Escola sem Partido (impulsionar a campa-
nha Escola sem Mordaça);

23. Extensão do seguro desemprego para um ano;
24. Controle e congelamento dos preços da cesta básica e ta-

rifas públicas;
25. Contra a política de conciliação de classe;
26. Apoio à luta pela Reforma agrária sob o controle dos traba-

lhadores;
27. Lutar por Plano geral de obras públicas para construção 

de moradia popular, hospitais, creches. escolas e espaços de la-
zer e cultura.;

28. Em defesa da Moradia nas Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS) na garantia do direito a cidade.;

29. Redução e Congelamento dos preços dos aluguéis;
30. Salário igual para trabalho igual;
31. Combate permanente ao assédio moral e assédio sexual 

a trabalhadores(as);
32. Unificar e intensificar as lutas contra a violência à mulher 

(o machismo, o Feminícidio, a cultura do estupro, etc) e contra 
genocídio à população negra, LGBTQI,  indígena e quilombola;

33. Fortalecer a luta pela Desmilitarização da PM;
34. Unir os trabalhadores contra a violência à mulher, o femi-

nicídio e os estupros;
35. Municipalização do Transporte Público;
36. Combate aos ataques promovidos pela Reforma do Ensino 

Médio.
37. Organizar Grupos de autodefesa com treinamento de 

defesa pessoal contra ataques de grupos e organizações de ins-
piração fascista, bem como do aparato repressor do Estado;

38. Prestar assistência jurídica, politica e financeira a ativistas 
perseguidos politicamente por lutar em defesa de direitos da clas-
se trabalhadora.

RESOLUÇÃO Nº 3

CONJUNTURA POLÍTICA ESTADUAL E MUNICIPAL  

Considerando que: 
1. O governador Wellington Dias(PT) foi eleito no primeiro turno 

das eleições de 2018, com amplo apoio da grande burguesia do es-
tado e do país, em coligação com outros políticos também envolvi-
dos em escândalos de corrupção om repercussão nacional, como 



Re
la

tó
rio

 F
in

al
 V

 C
O

NS
ER

M

25

Ciro Nogueira (PP) e Marcelo Castro(MDB). A influência do aparato 
do Estado e o apoio dissimulado do Prefeito de Teresina, Firmino Fi-
lho(PSDB), que faz parte do mesmo esquema político de Ciro Noguei-
ra, tornaram muito fácil a eleição. O Prefeito da Capital e o Governa-
dor demonstraram sintonia política, inclusive, no acobertamento de 
várias denúncias de corrupção de seus respectivos governos.

2. A eleição de W. Dias(PT) no primeiro turno, representou o 
fortalecimento do seu esquema de poder, em unidade com os 
partidos da direita tradicional que, mesmo alinhados com a Onda 
neofascista, não conseguiram evitar um percentual elevado de 
votos (77,05%) no Piauí, que veio a manifestar nas urnas o maior 
foco de resistência do Brasil contra as propostas neofascistas. Res-
salte-se que os opositores do governador fizeram acirrada cam-
panha a favor da Chapa dos militares Bolsonaro/Mourão. Esse re-
sultado demonstra a habilidade do atual governador em atuar 
ao lado da direita e, ao mesmo tempo, alinhar-se à resistência 
antifascista que se impôs desde a base do eleitorado e das orga-
nizações de esquerda e centro.

3. Na Assembleia Legislativa, foram eleitos (as) 07 “novos” de-
putados(as), dentre eles Franzé e Francisco Costa, ambos do PT. 
A base aliada do governo continuará sendo maioria e o W. Dias 
não terá dificuldades em promover mais ataques contra o funcio-
nalismo público estadual

4. A possibilidade de revanchismo contra os estados do Nor-
deste, por conta da expressiva votação antifascista, deve ser 
combatida com a promoção do máximo de unidade entre as 
organizações, na construção de novas frentes de luta, para além 
das que já existem. Como já é de praxe, o governador tentará 
antecipar no Piauí os ataques do governo de plantão. 

5. Na Prefeitura de Teresina, embora tenha enfrentado o 
descontentamento de Sílvio Mendes(PP), Firmino Filho(PSDB) 
conseguiu seu principal objetivo, que era eleger Lucy Soa-
res(PP) como a segunda deputada estadual mais bem votada. 
Para descartar Sílvio da disputa à sucessão municipal, Firmino 
prepara seu capataz, Kleber Lagarta Montezuma(PSDB), como 
virtual candidato a Prefeito de Teresina. 

6. Para viabilizar a candidatura do seu braço direito, Firmino 
já deu um passo inicial, acabando com as eleições para Direções 
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de 32 escolas e CMEIs, sob desculpa de funcionarem em tempo 
integral ou terem menos de 03 anos de funcionamento. Em um só 
projeto, (aprovado pelo “puxadinho” do Palácio da Cidade em 
que se transformou a Câmara de Vereadores, com 19 asseclas do 
Prefeito), Firmino destinou 96 cargos comissionados (diretor, vice e 
secretária) para livre nomeação e exoneração do futuro candi-
dato e hoje secretário de educação.

7. A truculenta gestão tucana de Firmino Filho(PSDB) em 
Teresina, pretende se perpetuar no poder, para desferir ata-
ques como o desvio de Hum milhão, trezentos e oitenta e oito 
mil reais do Imposto Sindical descontados dos contracheques 
dos servidores em 2017 e destinados a uma Federação sedia-
da em Água Branca, Piauí, e presidida por uma correligionária 
do Prefeito e ex-vereadora naquela cidade. Além disso, a não 
concessão das promoções, progressões, titulações e o cumpri-
mento das decisões judiciais são características que preten-
dem manter no próximo período.

O V CONSERM resolve:
1. Reafirmar a oposição às políticas dos governos estaduais, 

que reproduzam políticas nacionais nocivas ao funcionalismo pú-
blico e à classe trabalhadora do estado e do município.

2. Manter a solidariedade sindical com entidades dos movi-
mentos sindical, estudantil e popular, que lutam contra os ataques 
desferidos pelas 03 esferas de governo.

3. Construir em nível estadual, em unidade com outras orga-
nizações, uma Frente Estadual de Combate ao Neofascismo ou 
qualquer outra iniciativa com o mesmo objetivo.

4. Promover a unificação das lutas de caráter estadual e mu-
nicipal, participando de frentes de luta e nas ações diretas con-
tra projetos de privatização de empresas e serviços públicos, que 
oneram os cofres públicos e beneficiam grandes empresários.

5. Manter acompanhamento sistemático das casas legis-
lativas, no intuito de antecipar e mobilizar a classe trabalhado-
ra contra ataques que se manifestem na Câmara de Vereado-
res e/ou na Assembleia Legislativa e que sejam prejudiciais ao 
funcionalismo público e/ou à classe trabalhadora.

6. Organizar periodicamente atividades de atualização e for-
mação política, na intenção de preparar a categoria para intervir 
de maneira mais qualificada nas lutas.

7. Defender um plano de alternativa da classe trabalhadora 
e da população pobre do Piauí que traga a suspensão do pa-
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gamento da dívida pública e sua auditoria, a reestatização das 
estatais que foram privatizadas, do agronegócio, o fim das tercei-
rizações, a defesa da previdência estadual e o reajuste automáti-
co dos salários dos servidores estaduais;

8. Fazer um chamado a todas as entidades dos(as) servido-
res(as) à construírem um Fórum dos Servidores Públicos, que possa 
organizar ações e planos de defesa aos ataques que serão desfe-
ridos pelo próximo governo do PT no Estado;

9. Chamar, de imediato, a construção de uma Greve Geral 
contra os ataques que serão desferidos pelo governo Wellington 
Dias e Realizar uma campanha de propaganda no seio da classe 
trabalhadora piauiense a compreensão de que o governo WD 
não é um governo da classe, mas, sim, um governo aliado dos 
banqueiros, grandes empresários, do agronegócio.

10. Realizar uma campanha permanente de denúncia do 
governo do PSDB e do prefeito Firmino Filho como um governo ini-
migo da classe trabalhadora e da população pobre teresinense;

11. Encampar campanhas de denúncias e lutas contra as 
políticas neoliberais, privatistas e desregulamentação do Estado 
de Bem-Estar pelo PSDB e o prefeito Firmino Filho;

12. Denunciar e lutar imediatamente contra as políticas de 
PPP’s que serão implementadas nos setores públicos e nas estatais 
da PMT, que irão prejudicar os servidores públicos municipais e a 
população pobre de Teresina;

13. Convocar as demais entidades e movimentos sociais no 
sentido de realizarmos uma forte greve geral na PMT diante de 
todo e qualquer ataque aos servidores públicos municipais, à po-
pulação pobre e à classe trabalhadora teresinense. 

 
RESOLUÇÃO Nº 4

NOSSO LUGAR É NA LUTA CONTRA
OS RETROCESSOS!

1. O que acontece no Brasil e no mundo tem relação direta 
com o que acontece em nossa vida cotidiana. Dessa forma é in-
dispensável entender o mundo para interpretar nossa conjuntura 
enquanto Servidores Públicos Municipais de Teresina.

2. As saídas impostas pelo Capital para superação de mais 
uma de suas crises periódicas, mostram, que a brutalidade contra 
a classe trabalhadora só aumenta: os milhões de desemprega-
dos, a miséria, a retirada de direitos, o arrocho salarial, a violência 
e a morte da juventude e da população trabalhadora – principal-
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mente nas periferias – são exemplos disso. Além disso, através do 
Estado, seja no Poder Executivo ou Legislativo, tivemos a aprova-
ção da Emenda Constitucional 95 de congelamento dos gastos 
públicos em saúde, educação, segurança, assistência social, da 
liberação geral da terceirização, e da reforma trabalhista, que 
além de diminuir salários e direitos, mantém as demissões, e vie-
ram acompanhadas de uma grande crise política, aproveitada 
pelos detentores do poder econômico. Para enfrentar essa con-
juntura é exigido de nós disposição para a luta e unidade com 
todas(os) lutadoras(os) e, organizações que tenham a disposição 
de resistência a essa onda de violência, de ataques fascistas e, 
de retirada de direitos.

3. A gestão psdbista municipal vem aplicando o modelo 
político neoliberal, ampliando as privatizações associadas à pre-
carização dos serviços, além da desvalorização dos servidores 
públicos municipais em todos os setores. Mesmo com o título de 
melhor educação de todas as capitais do país, não garantiu a 
valorização do magistério muito menos dos demais trabalhadores 
em educação, ao contrário é cada vez mais abissal a diferença 
salarial a partir da política de valorização a partir de bonificações. 
É o fracasso da educação. 

O V CONSERM resolve: 
1. Fortalecer as lutas e organizações que lutam contra as re-

formas que representam retrocessos aprovadas no congresso na-
cional – EC 95; Reforma trabalhista;

2. Lutar contra a reforma da previdência;
3. Ampla campanha em defesa da livre organização sindical 

e contra a criminalização das lutas e dos/as lutadores/as;
4. Priorizar e fortalecer a organização de base;
5. Promover e apoiar formação política sindical;
6. Intensificar a luta para agilidade nas mudanças de níveis e 

no pagamento retroativo dos níveis;
7. Implementar a luta pela reposição salarial de todos os ser-

vidores municipais;
8. Formulação de plano de lutas junto com os servidores pú-

blicos municipais de Teresina a partir das suas demandas;
9. Lutar contra a política de meritocracia/bonificação que 

quebra a isonomia salarial entre os servidores.

OBSERVAÇÃO: As resoluções 1, 2, 3 sobre Conjuntura foram uni-
ficadas com a resolução nº 4. Dividiram o tempo de apresentação e 
venceram a votação na plenária final sobre o Tema Conjuntura.
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TEMA B - ORGANIZAÇÃO DE BASE E
COMBATE À BUROCRATIZAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 16

DESBUROCRATIZAÇÃO DO SINDICATO: 

Considerando que: 
1. A estrutura sindical BRASILEIRA é muito burocrática e afasta 

a Direção do sindicato da base da categoria, concentrando o 
poder nas mãos dos dirigentes e afastando as(os) trabalhadores 
do cotidiano das lutas, dificultando a participação dos trabalha-
dores nas discussões e definições acerca das ações e dos rumos 
do sindicato.

2. Para democratizar mais ainda o sindicato, há a necessi-
dade de aplicar mudanças na  estrutura e funcionamento que 
promovam o sindicalismo controlado pela base e a serviço da 
luta da classe trabalhadora, e não como instrumento contro-
lada por uma cúpula alheia às demandas das(os) trabalhado-
ras(es).

3. A organização do SINDSERM numa concepção política 
de sindicalismo de base, a serviço de um projeto revolucioná-
rio de emancipação da classe trabalhadora, requer avanços 
cada vez maiores na organização dos(as) trabalhadores(as) 
na base, bem como na formação política de ativistas e diri-
gentes, para que estes possam ser ferramentas cada vez mais 
eficientes na luta pela desburocratização sindical.

4. O Conselho de Representantes de Base(CRB) foi reorga-
nizado e vem mantendo um funcionamento periódico e contri-
buindo para ampliar a participação da base nas decisões co-
tidianas do sindicato, mas que, embora tenham sido eleitas(os) 
245 representantes de base, constituindo um número histórico e 
bastante expressivo, no entanto, apenas 30% desse contingente 
tem participado regularmente das atividades de deliberação e 
encaminhamentos das lutas.

5. A luta para desburocratizar a estrutura, o funcionamen-
to, bem como de ampliar a democracia operária no sindicato 
e assim diminuir o peso das pressões burguesas (corporativismo, 
economicismo, conciliação e a acomodação) que levam aos 
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desvios burocráticos e a própria burocratização na direção, deve 
se dá no âmbito da prática cotidiana da entidade.

6. A participação em Assembleias e manifestações, bem 
como a frequência da base à sede do sindicato aumentaram 
consideravelmente, gerando a necessidade de reforma e am-
pliação da sede administrativa e aquisição de veículos e aluguel 
de estacionamento para servidores(as), e que essa participação 
da base precisa ser ainda mais ampliada e qualificada.

O V CONSERM resolve: 
1. Nomear como Representantes de Base a todas(os) dele-

gadas(as) do V CONSERM que estejam representando locais que 
não tenham representantes de base, seja por vacância ou de-
sistência, no intuito de ampliar a participação da base nessa ins-
tância deliberativa. O mandato das(os) novas(os) representantes 
encerraria em 2020, juntamente com os atuais.

2. Organizar um Calendário Permanente para Formação Políti-
ca e Sindical, com prioridade de inscrição para Representantes de 
Base, de maneira a incentivar e qualificar a participação da base.

3. Continuar insistindo no rodízio de dirigentes sindicais no 
gozo de licença para mandato classista.

4.  Fazer esforço político e financeiro para construção aqui-
sição de um Centro para Formação e Lazer da(os) Servidores(as) 
Públicas(os) até o final de 2020. Além disso, adquirir mais um veí-
culo para mobilização, de maneira a destinar um para cada re-
gião da cidade.

5. Apoiar entidades do movimento sindical e estudantil que 
se proponham a promover medidas permanentes de combate à 
burocratização sindical, promovendo conjuntamente atividades 
políticas e formativas.

6. Ampliar o esforço que vem sendo desenvolvido para orga-
nizar CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes) em 
todos os locais de trabalho com 100 servidoras(es) ou mais.

7. Continuar insistindo na realização de atos, passeatas, mani-
festações e, especialmente as greves, como espaço privilegiado 
de atuação da base, que deve continuar sendo estimulada, não 
somente das greves, como também dos Comandos de Greves.
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8. Organizar coordenações por área de atuação, setoriais, 
coletivos de combate à opressão, de aposentadas(os) e outras 
formas que possibilitem subsidiar qualitativamente as decisões 
das instâncias deliberativas de  maneira a manter uma aproxima-
ção permanente dos órgãos de Direção da realidade da base 
da categoria.

TEMA C - CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS E COMBATE ÀS OPRESSÕES 

RESOLUÇÃO Nº 12

ESCOLA SEM PARTIDO  

1. É verdadeiramente absurdo que essa escória obscurantis-
ta, inculta, atrasada, que se orgulha de sua ignorância e brutali-
dade realize qualquer tipo policiamento, chantagem ou pressão 
sobre o conteúdo educacional nas escolas, principalmente nas 
escolas públicas. O que visa a escola sem partido é justamente 
isso, dar a escória bolsonarista e reacionária o direito de censu-
rar no currículo escolar. À educação e a cultura são direitos das 
crianças, dos jovens, do povo e deve ser defendido a todo custo 
dos ataques da direita reacionária. De fato são os “deveres” dos 
professores que o Escola sem Partido quer fiscalizar.

2. Imaginem só um mundo em que o professor pudesse “abu-
sar” de sua liberdade de ensinar?  

3. Isso é o que quer o projeto “Escola sem Partido” quer es-
tabelecer um controle ideológico nas escolas. Não a “patrulha 
ideológica” que a direita cínica e obtusa acusa a esquerda de 
praticar, mas o controle de fato é exercido pelo Estado e suas 
instituições repressivas, o projeto “Escola sem Partido” defende 
que os professores precisam ser vigiados, como na ditadura mili-
tar, quando eram colocados infiltrados nas salas de aula, ou seja, 
para que as aulas não “ficassem entre quatro paredes”. É preciso 
dizer aos professores que, não devem aceitar nenhuma tentativa 
de controle nas salas de aula. É preciso colocar para correr os fis-
cais das escolas públicas (SEMEC) que fazem o papel de capitão 
do mato, vigias da SEMEC, que contribuem para impedir liberda-
de de cátedra dos professores.

4. Além do ataque a liberdade dos professores, a equipe de 
campanha de Jair Bolsonaro prepara um projeto que prevê que 
o Estado distribua dinheiro para igrejas para que estas ofereçam 
vagas em creches para crianças entre 0 e 3 anos. O programa, 
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segundo reportagem do Estado de S. Paulo, prevê ainda que o 
Estado possa dar dinheiro a instituições privadas de ensino.

5. Logicamente que tal projeto está vinculado ao ensino re-
ligioso para as crianças, além é claro da distribuição de dinheiro 
para empresários e donos de igrejas. A extrema-direita une o útil 
ao agradável.

6. Para garantir os direitos dos trabalhadores é preciso derro-
tar a direita golpista, Bolsonaro-Mourão e todos os que participa-
ram do golpe e fortaleceram a extrema-direita, é preciso mobilizar 
a única força capaz de fazer frente aos golpistas e à burguesia, a 
classe trabalhadora e a juventude e suas poderosas organizações 
de luta.

7. É preciso superar as ilusões eleitorais e ir para as ruas para 
libertar Lula e todos os presos políticos e derrotar a fraude, Fora 
Bolsonaro e todos os golpistas! 

RESOLUÇÃO Nº 17

COMBATE AO RACISMO E À LGBTQIFOBIA

Considerando que:
1. Ser negro no Brasil é estar entre os 10% da população 

que corre mais risco de ser vítima de homicídios e ter 23,5% 
mais de chances de ser assassinados que pessoas de outras 
raças. É estar entre as 71% das pessoas assassinadas por ano. 
No Piauí, a taxa de homicídios num universo de 100 mil pesso-
as negras é de 21,7. Já entre pessoas brancas a taxa é de 8,6 
pessoas entre 100 mil. A população negra também sofre com 
a crise do capitalismo. A taxa de desemprego entre os negros 
no Brasil chega a 14,4%, entre os brancos está em 9,5%. 

2. No serviço doméstico, onde a informalidade é maior, 66% 
dos trabalhadores e das trabalhadoras são negros e negras. Entre 
vendedores ambulantes, também são maioria, somando cerca 
de 67% do total. Em outras atividades econômicas em que tam-
bém há muita informalidade e subemprego como agropecuária 
e construção civil, os negros e as negras também são maioria. 

3 - Os dados das pesquisas do IPEA demonstram uma cres-
cente da violência contra os negros na região Nordeste e que 
esses dados apontam que a juventude negra sofre duas vezes e 
meia mais violência que a juventude branca. E que os jovens de 
12 a 29 anos são as principais vítimas.
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4. Na categoria dos(as) servidores(as) públicos(as) municipais 
de Teresina, somos maioria e invariavelmente estamos nas ativida-
des que possuem carga de trabalho maior, em condições mais in-
salubres e perigosas. E com remuneração menor. Somos também 
maioria entre os trabalhadores terceirizados, que trabalham em 
condições muito mais precarizadas e, muitas vezes, com salários 
muito menores e em atraso de meses.  Tais situações serão ainda 
mais agravadas com a contrarreforma trabalhista implementada 
pelo governo do presidente interventor Michel Temer (PMDB) e a 
possível aprovação da contrarreforma trabalhista.  

5. A região Nordeste é a líder no índice de violência contra os 
LGBTQIs em nos últimos anos Teresina foi a capital que mais matou 
LGBTQIs proporcionalmente no Brasil; 

6. A Categoria dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Munici-
pais é plural e diversa, assim como toda a sociedade brasileira, 
e é composta na maioria por mulheres, negras e negros e com 
forte presença de LGBTQIs; 

7. O programa neoliberal do candidato Bolsonaro(PSL) fala 
em radicalizar os efeitos da PEC do Fim do Mundo aprovada em 
2017. Essa PEC congelou por 20 anos investimentos nas áreas de 
Educação, Saúde e Assistência Social. O que pode implicar em 
arrocho salarial, corte de verbas para compra de materiais essen-
ciais, sucateamento dos equipamentos públicos, prejudicando a 
população mais empobrecida, em especial a população negra 
de nossa cidade. 

8. O governo neofascista que se avizinha tende a ampliar 
o massacre à população LGBTQI, virtude das características 
amplamente conhecida da chapa eleita à Presidência da Re-
pública e seus apoiadores.

O V CONSERM resolve:
1.  Que o SINDSERM e a categoria dos municipais se compro-

metam cada vez mais na luta em apoio as medidas de repara-
ção e políticas afirmativas para minimizar ao máximo as injustiças 
raciais contra os negros construídas historicamente e reforçadas 
institucionalmente pelos gestores municipais e seus assessores de 
alto e baixo escalão. 

2. Que a Guarda Municipal de Teresina, seja dirigida para sua 
função constitucional que é a guarda e segurança dos equipa-
mentos públicos municipais e das pessoas que neles trabalham 



Re
la

tó
rio

 F
in

al
 V

 C
O

NS
ER

M

34

ou vão desfrutar de seus serviços, ao contrário do policiamento 
ostensivo nas ruas de Teresina, atuando como “força auxiliar su-
balterna” da Polícia Militar, de maneira a não colaborar com o 
histórico de repressão da PM contra a população negra e uma 
política racista de policiamento. 

3. Organizar e divulgar pesquisas acerca da população LGB-
TI dentro da categoria, visando um trabalho específico de prote-
ção e formação científica e política.

4.Organizar coletivos e setoriais de negros e negras, mulheres e 
LGBTQIs para subsidiar as políticas do SINDSERM e atuar organizada-
mente no combate às opressões, juntamente com outras entidades 
e organizações em âmbito municipal, estadual e nacional. 

5. Discutir a criação de comitê de autodefesa para os(as) 
servidores(as) públicos(as) munipais LGBTQIs

RESOLUÇÃO Nº 18

ORGANIZAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS
E COMBATE AO FEMINICÍDIO

Considerando que: 
1. Os sindicatos são instrumentos históricos de luta da classe 

trabalhadora e as mulheres são a imensa maioria na categoria de 
servidoras(es) municipais.

2. O assédio moral é uma marca registrada da gestão do 
PSDB e as mulheres possuem tripla jornada, pois além da dupla 
jornada ainda têm as tarefas domésticas e os cuidados com os 
filhos, o que dificulta se organizarem.

3. Que o machismo racismo e a LGBTQIfobia são opressões 
que o sistema capitalista se utiliza para explorar as mulheres, prin-
cipalmente negras e LGBT, fragilizando-as.

4. As mulheres continuam sofrendo com violência falta de 
creche, desigualdade salarial. No atual governo Temer não há 
perspectivas de avanço na política do enfrentamento a violência 
à mulher nem da melhoria de vida.

O V CONSERM resolve: 
1. Fortalecer a secretaria de mulheres do SINDSERM e ampliar 

suas intervenções; 

2. Estabelecer cotas para mulheres nas direções, respeitando 
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percentual de mulheres em cada categoria incorporando as mu-
lheres negras como instrumento de promoção das mulheres de 
formação de dirigentes sindicais. 

3. Estimular nas bases dos sindicatos a participação de mu-
lheres nos diversos instrumentos de organização da classe (Repre-
sentante dos locais de trabalho, CIPAS) 

4. Impulsionar a realização de encontro de mulheres em es-
feras municipais, estaduais e nacionais.

5. Garantir creches em todas as atividades do sindicato para 
que a maternidade não seja um impedimento da participação das 
mulheres nas atividades, bem como incluir todas as datas históricas 
da luta das mulheres no calendário do sindicato. (08 de março, 25 de 
julho, 29 de agosto, 20 de novembro, 28 de setembro e 25 de novem-
bro) no calendário permanente de lutas do SINDSERM.

6. O SINDSERM deve impulsionar e dar continuidade as cam-
panhas de combate ao assédio moral, com materiais e ações 
políticas; assim como, acompanhar juridicamente todos os casos 
que chegarem ao sindicato.

7. Reafirmar a campanha de ampliação das creches píbli-
cas municipais. 

8. Fortalecer a campanha pelo direito à aposentadoria espe-
cial, lutando contra a Reforma da Previdência e Bolsonaro/Temer. 

9. Fazer uma campanha contra a proposta do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro(PSL), de tirar do estado a responsabilidade de manter 
creches públicas e entregar para instituições religiosas.

10. Convocar uma plenária de mulheres para o mês de 
março de 2019.

RESOLUÇÃO Nº 19

UNIFICAR A CLASSE TRABALHADORA NA LUTA
CONTRA A OPRESSÃO E EXPLORAÇÃO

Considerando que: 
1) Houve um aprofundamento da crise econômica e política 

nos últimos anos, impondo, principalmente, para os setores oprimi-
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dos (negros e negras, LGBT e mulheres) uma condição de maior 
vulnerabilidade social, opressão e exploração;

2) O aumento do desemprego, a aprovação da Reforma Tra-
balhista e da Terceirização leva os setores oprimidos a uma condi-
ção de maior exploração, uma vez que muitos estão localizados nos 
postos de trabalho mais precarizados com relações de trabalho mais 
frágeis e sujeitos ao assédio moral e sexual;

3) As mulheres sofrem com a diferença salarial em relação 
aos homens, a dupla ou tripla jornada de trabalho, violência física 
e sexual; a população negra que historicamente se encontram 
nas piores condições de trabalho e salários baixíssimos; as LGBTs 
que em sua maioria, tem dificuldades de encontrar trabalho, pois, 
muitas, desde muito cedo são expulsas de casa sem estrutura al-
guma, tendo, em muitos casos viver da prostituição, sendo que no 
Brasil 95% das Trans vivem nessa situação.

O V Congresso do SINDSERM resolve:
1.  O SINDSERM deve seguir se apresentando como alternati-

va de organização aos setores oprimidos (Negros e Negras, LGBT, 
Mulheres) da classe trabalhadora frente a luta por direitos;

2. Elaborar matérias específicas ou colunas nos meios de co-
municação da entidade com os temas de combate as opressões;

3. Organizar cursos, seminários, oficinas que sirvam de base 
aos filiados e filiadas no combate a toda forma de opressão;

4.  Garantir percentual de mulheres, negr@s e LGBT em todas 
as atividades do sindicato;

5. Ter atividades especificas para as seguintes datas: 
08 de março – Dia Internacional da Mulher Trabalhadora
28 de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBT
20 de novembro – Dia da Consciência Negra

6. Construir e fortalecer os setoriais de luta contra as opres-
sões na CSP Conlutas.

RESOLUÇÃO Nº 20

RESOLUÇÃO DE NEGROS E NEGRAS: COMBATER 
O RACISMO PARA UNIFICAR A CLASSE TRABALHADORA

Considerando que: 
1. As medidas aplicadas pelo governo Temer atingem, princi-
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palmente, a população negra, como o ajuste fiscal e os cortes nos 
direitos sociais;

2. Com a crise, as negras e negras são os primeiros a serem 
demitidos, os que sofrem com o subemprego, com o desmonte da 
saúde, educação, assistência, pública, estatal e de qualidade;

3. No Brasil há um verdadeiro genocídio do povo pobre e 
negro, onde um jovem negro morre a cada 25 minutos, onde as 
mulheres negras são 45% chefes de família e muitas sobrevivem 
apenas com benefícios da previdência, são as mais prejudicas e 
vulneráveis;

4. O povo negro segue na luta e resistência lutando pelos direi-
tos básicos, mesmo sofrendo com a repressão policial e do estado.

O V Congresso do SINDSERM resolve:
1. Promover ampla campanha educativa na base dos servi-

dores municipais no intuito de combater o racismo nos locais de 
trabalho, tendo como experiência e referência o caso da E. M. Par-
que Itararé;

2. Que o SINDSERM seja porta lançamento para a criação do 
setorial de Negros e Negras da CSP Conlutas Piauí;

3. Incorporar o dia 25 de julho (Dia da Mulher Negra Latina, 
Americana e Caribenha) e o dia 20 de novembro (data em que se 
relembra o dia Internacional da Memória Trans) no calendário de lu-
tas do sindicato;

4. Participar das atividades de luta por reparações ao povo 
negro no campo da luta de classes. 

RESOLUÇÃO Nº 21

A PAUTA LGBT NA ROTINA DO SINDSERM E
DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Considerando que:
1. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, sendo um 

a cada 19 horas;

2. Somos o primeiro país do mundo no assassinato de Travestis 
e Transexuais, em que as mesmas tem uma perspectiva de vida 
de 35 anos e 95% vivem em situação de prostituição;
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3. A necessidade do debate da luta de combate a lgbtfobia 
dentro do sindicato e da rede pública municipal de Teresina;

4. Os ataques dos governos Lula, Dilma, Temer nos últimos 16 
anos precarizou ainda mais a vida das LGBTs, aumentando o de-
semprego, violência, suicídio e mortes;

O V Congresso do SINDSERM resolve:
1. Organizar cursos de formação de combate a lgbtfobia na 

base dos(as) servidores(as) municipais;

2. Seguir na luta contra a “Cura gay”, a escola sem partido, 
“ideologia de gênero” e a patologização Trans. Lutar por um Es-
tado laico;

3. Construir e fortalecer o setorial da LGBT CSP Conlutas;

4, Participar e politizar as Paradas da Diversidade, revivendo o 
espirito de Stonewall e lutando pela Criminalização da LGBTFOBIA;

5. Lutar pelo uso do nome social pelos profissionais e usuários 
da rede pública municipal de Teresina; 

6. Criar campanhas educativas nos materiais do sindicato 
para combater a lgbtfobia;

7. Lembrar nas mídias sociais do SINDSERM as datas de esis-
tência da luta LGBT: 

29/01 Dia da Visibilidade Trans
28/06 Dia Internacional do Orgulho LGBT
29/08 Dia da Visibilidade Lésbica
23/09 Dia da Visibilidade Bissexual 
20/11 Dia Internacional da Memória Trans

8. Que o SINDSERM participe nos próximos anos das eleições 
do Conselho Municipal LGBT

TEMA D -  RATIFICAR A FILIAÇÃO À CSP-CONLUTAS

RESOLUÇÃO Nº 25

Considerando que:
A independência de classe e a atuação da CSP-Conlutas ba-

seia-se no pressuposto de que a libertação dos trabalhadores e tra-
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balhadoras será obra dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. 
Nesse sentido, a central se pauta pela mais completa independên-
cia política, financeira e administrativa em relação aos patrões, à 
burguesia, aos governos e ao Estado. É incompatível o recebimento 
de quaisquer recursos financeiros oriundos da União, dos Estados, dos 
Municípios, de ONGs ou de empresários. Por isso, as contribuições das 
entidades garante sua autonomia e funcionamento, diferente das 
centrais que recebem vultosos recursos dos governos, atrelam-se a 
estes, assumem inclusive cargos de confiança e calam-se perante os 
ataques e a retirada de direitos

O V CONSERM ocorrido no município de Teresina, durante os 
dias 02 a 04 de outubro de 2018, resolve:

1. Ratificar a filiação do SINDSERM à Central Sindical e Popular – 
CSP-Conlutas – aprovada durante o III CONSERM; bem como fixou 
a contribuição mensal a ser repassada a referida central em 5% 
(cinco por cento) da receita do SINDSERM.

TEMA E - LINHA DE AÇÃO, REALIDADE DA CATEGORIA, PLANOS
DE LUTAS E CAMPANHAS PARA O BIÊNIO 2019/2020

RESOLUÇÃO DE Nº 30

RESOLUÇÕES SOBRE A LINHA DE AÇÃO PARA ATUAÇÃO
DO SINDICATO: AVANÇAR NA UNIDADE DA LUTA

E NA ORGANIZAÇÃO DE BASE

Considerando que:
1. A categoria de servidores municipais já vem, há alguns 

anos, tendo perdas salariais e que a PMT somente vem aplicando 
o Piso Nacional de Salário, o recompõe tais perdas salarias;

2. A PMT nas Campanhas Salariais da categoria não abre 
nenhum canal de negociação com o sindicato e impõe duros 
ataques aos servidores municipais;

O V CONSERM resolve:
1. Armar imediatamente a categoria, através de boletins in-

formativos, plenárias e reuniões nos locais de trabalho e em as-
sembleias gerais, para a Campanha Salarial/2019;

2. Convocar um Conselho de Representante de Base es-
pecífico para debater e organizar a Campanha Salarial/2019, 
ainda neste ano de 2018; 
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3. Realizar de janeiro a abril de 2019 reuniões e plenárias de 
base com objetivos de debater todas as pautas reivindicatórias, 
que estarão contidas na Campanha Salarial/2019;

4 . Eleger como prioridade de atuação política e sindical do  
SINDSERM a ação direta e de ruas (greve, paralisações, ocu-
pações e fechamentos de prédios, avenidas e logradouros pú-
blicos etc), acreditando e impulsionando, assim, a capacida-
de da base em lutar e a enfrentar os ataques e as ações da 
PMT e do PSDB.

TEMA F - TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

RESOLUÇÃO Nº 31

Combater a terceirização, o traba-
lho precário e a privatização.

Considerando que: 
1. A terceirização vem sendo um dos principais mecanismos 

utilizados para aumentar a exploração da classe trabalhadora, 
precarizando ainda mais o trabalho no Brasil, retirando direitos, 
camuflando a redução dos investimentos no serviço público atra-
vés do desvio das verbas públicas para o setor privado aumen-
tando o lucro dos grandes empresários.

2. A política de terceirização nos serviços públicos maximiza 
as margens de lucro, reduzindo os custos de mão de obra e sa-
queando as finanças públicas, aumentando os níveis históricos de 
exploração da classe trabalhadora e reduzindo salários e direitos. 
A apropriação de recursos públicos através da sonegação fiscal 
e da oferta de serviços de qualidade inferior a preços acima dos 
praticados no mercado, burlando a concorrência com dispensa 
de licitação, são práticas usuais na administração municipal de 
Teresina, já amplamente denunciadas pelo SINDSERM. 

3. A terceirização no serviço público é irmã siamesa da priva-
tização e da corrupção; 

4. Os trabalhadores terceirizados trabalham em média 43 
horas semanais (7,5% mais que os trabalhadores contratados di-
retamente), recebem salários 24,7% menores que os demais tra-
balhadores, permanecem menos tempo no emprego (2,7 anos 
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contra 5,8 anos), tendo uma taxa de rotatividade no emprego 
que chega a ser o dobro da média nacional.

5. No serviço público a terceirização, com seus contratos 
temporários, cria uma maioria de trabalhadores sem direitos 
ou com direitos reduzidos, consolidando a privatização e a 
corrupção, utilizando, inclusive, a oferta de vagas de subem-
prego como moeda eleitoral.

6. A terceirização cria uma situação de divisão dos trabalha-
dores, entre contratados diretamente e terceirizados, os primeiros 
se opondo aos segundos, deixando esses últimos sem representa-
ção sindical na maioria das vezes. Sendo que em muitas catego-
rias e sindicatos os trabalhadores terceirizados não são encarados 
como parte de suas bases de representação. 

7. É necessária a mais ampla unidade de todos os trabalha-
dores para combater a retirada de direitos sociais e trabalhistas 
embutida na legislação que liberou a prática da terceirização no 
Brasil também para atividades fins, criando uma legião de traba-
lhadoras(es) super exploradas(os) e precarizadas(os) do serviço 
público.

O V CONSERM resolve: 
1. Unificar os servidores na defesa pelo princípio de trabalho, 

direitos e salários iguais e contra todas as formas de trabalho pre-
cário na iniciativa privada e no serviço público/estatal. 

2. Defender o princípio da garantia do emprego das(os) 
trabalhadoras(es) terceirizadas(es), esse enorme contingente 
de trabalhadores(as) super-exploradas(as), com o fim das em-
presas terceirizadas.  Uma linha de defesa do Sindicato sobre 
a incorporação dos(as) trabalhadores(as) terceirizados ao ser-
viço público. 

3. Incentivar a organização classista por Local de Trabalho 
dos (as) Trabalhadores(as) terceirizados(as), atuando conjunta-
mente com a(s) entidade(s) representativas. 

5. Criar, na estrutura do SINDSERM, um setorial de combate a 
terceirização e ao trabalho precário.
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TEMA G - ALTERAÇÕES NO ESTATUTO

Em conformidade com as resoluções 32 e 33 o Estatuto do 
SINDSERM será registrado da forma que segue abaixo:

ESTATUTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TERESINA

ESTADO DO PIAUÍ.

CAPÍTULO 1
Da Denominação e Finalidadesdo Sindicato

Art. 1º - O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Te-
resina, fundado em 18 de abril de 1989, com sede e foro na cidade 
de Teresina, Estado do Piauí, é uma entidade autônoma, desvin-
culada do Estado e sem fins lucrativos, que representa o conjunto 
dos servidores da categoria, independente das suas convicções 
políticas, partidárias e religiosas.

Art. 2º - O Sindicato tem como finalidades:
a) Unir todos os(as) servidores(as) municipais na luta em defe-

sa de seus interesses imediatos e futuros;
b) Desenvolver atividades na busca de soluções para os pro-

blemas da categoria, tendo em vista a melhoria de suas condi-
ções de vida e trabalho, agindo sempre no interesse mais geral 
da classe trabalhadora;

c) Promover ampla e ativa solidariedade às demais cate-
gorias de assalariados, procurando elevar a unidade da classe 
trabalhadora, tanto a nível nacional como internacional, e pelo 
apoio aos povos do mundo inteiro na luta pelo fim da opressão 
e exploração capitalista;

d) Defender a unidade da classe trabalhadora na luta pela 
conquista de um país soberano, democrático e progressista con-
tra todo tipo de ingerência dos países imperialistas nos assuntos 
nacionais e pela reforma agrária antilatifundiária;

e) Apoiar todas as iniciativas populares e progressistas que vi-
sem a melhoria das condições de vida para a classe trabalhadora;

f) Incentivar o aprimoramento cultural, intelectual e profissio-
nal do conjunto dos Servidores Municipais de Teresina;

g) Manter contatos e intercâmbio com as entidades congê-
neres, sindicais ou não, em todos os níveis, desde que preservados 
os objetivos gerais fixados por este estatuto;

h) Prestar apoio e assistência aos associados do Sindicato;
i) Promover congressos, seminários, assembleias e outros 
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eventos para aumentar o nível de organização e conscientiza-
ção da categoria, assim como participar de eventos intersindi-
cais e de outros fóruns;

j) Implementar a formação política e sindical de novas lide-
ranças da categoria ;

k) Representar perante as autoridades governamentais e ju-
diciárias interesses da categoria;

l) Celebrar convênios e acordos coletivos de trabalho;
m) Promover e estimular a organização da categoria nos lo-

cais de trabalho.

CAPÍTULO 2
Dos Sócios, da Admissão, Dos Direitos e Deveres

Art. 3º - Terão garantido o direito de se associarem ao Sindi-
cato, os(as) Servidores (as) Públicos(as) Municipais de Teresina, da 
Administração Direta, Indireta e da Câmara Municipal, inclusive 
aposentados e inativos.

Parágrafo Único - Os (as) desempregados (as), a contar da 
data da rescisão contratual, gozarão de todos os direitos sociais 
por um período de (seis) meses.

Art. 4º - 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 colegiada do Sindicato a convoca-

ção de assembleias extraordinárias, mediante a apresentação de 
abaixo-assinado com 10% (dez por cento) do quadro associativo;

d) Requerer à diretoria colegiada do Sindicato a convocação 
de congressos extraordinários, mediante apresentação de abaixo-
-assinado com 50% (cinquenta por cento) do quadro associativo;

e) Recorrer a todas as instâncias da entidade, preferencialmen-
te 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 enti-
dade;

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.

 Art. 5º - São deveres dos (as) associados (as) do Sindicato:
a) Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
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b) Estar sempre quites com as suas obrigações financeiras 
com a entidade;

c) Comparecer a todas as reuniões, órgãos e instâncias do 
Sindicato a qual faz parte;

d) Dar conhecimento, preferencialmente por escrito, à dire-
toria colegiada do Sindicato de todas e quaisquer ocorrências 
que possam prejudicar a entidade, zelando pelo seu patrimônio, 
seus serviços e pelo bom nome do Sindicato.

CAPÍTULO 3
Dos Órgãos do Sindicato

Art. 6º - São Órgãos do Sindicato, organizados hierarquica-
mente na seguinte ordem:

a) - Congresso
b) - Assembleia Geral
e) - Conselho de Representantes de Base
d) - Diretoria Colegiada
e) - Conselho Fiscal

Seção 1
Do Congresso da Categoria

Art. 7º - O Congresso é o fórum máximo de deliberação do 
Sindicato. Dele participam os (as) delegados (as) escolhidos pelos 
(as) servidores (as) nos locais de trabalho, de acordo com o regi-
mento do Congresso e na proporção de 01 (um) para cada 10 
(dez) filiados (as) ao sindicato.

Parágrafo Único: Nos locais em que não houver 10 (dez) fi-
liados/as a/o representante este(a) será eleito(a) em assembleias 
regionais destes locais de trabalho.

Art. 8º - O regimento interno do Congresso, que não pode-
rá se contrapor ao presente estatuto, será discutido e votado 
em uma Assembleia da categoria especialmente convoca-
da para essa finalidade, que elegerá também uma comissão 
para auxiliar a diretoria na organização e nos encaminhamen-
tos necessários.

Art. 9º - Os(as) delegados (as) eleitos (as) em conformidade com 
o regimento do Congresso deverão enviar a lista e as atas das elei-
ções com os nomes dos (as) eleitos (as) para a Secretaria do Sindica-
to, através de ofício com 10 (dez) dias de antecedência.

Art. 10º - Compete ao Congresso da categoria:
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a) Avaliar a realidade da categoria e a situação política, 
econômica e social do país, definir a linha de ação do Sindicato, 
bem como as suas relações intersindicais, e fixar o seu plano de 
lutas;

b) Eleger a mesa diretora dos trabalhos entre seus participantes;
c) Apreciar e votar todas as propostas de alterações estatu-

tárias apresentadas;
d) Definir a carta de princípios da entidade e alterá-la sem-

pre que se fizer necessário.

Art. 11º - O Congresso da categoria deverá se reunir a cada 
02 (dois) anos, em data e local determinados pela diretoria da en-
tidade.

Art. 12º - O Congresso da categoria poderá votar por deci-
são da metade mais um dos (as) delegados (as) presentes, assun-
tos que não constem da ordem do dia para qual foi convocado.

Art. 13º - O Congresso da categoria poderá ser convocado 
extraordinariamente nas seguintes condições:

a) Pela sua própria iniciativa;
b) Pela Assembleia Geral da categoria;
c) Pela diretoria colegiada do Sindicato ; 
d) Por um abaixo-assinado de associados (as) contendo 50% 

(cinquenta por cento) de assinaturas de servidores (as) em dia 
com os seus direitos sociais.

Parágrafo 1º - O Congresso extraordinário só poderá tratar 
dos assuntos para os quais foi convocado;

Parágrafo 2º - O encaminhamento da convocação do Con-
gresso ordinário ou extraordinário será feito pela diretoria colegia-
da do Sindicato. A convocação deve ser a mais ampla possível, 
utilizando-se de todos os recursos de comunicação disponível na 
entidade, seus jornais e boletins, murais de empresa, e a publica-
ção de edital de convocação em jornais de grande circulação 
na cidade. 

Seção 2
Das Assembleias Gerais da Categoria

Art. 14º - A Assembleia Geral é soberana em todas as suas 
resoluções desde que não contrarie os presentes estatutos e as 
deliberações do Congresso da Categoria.

Art. 15º - Compete à Assembleia Geral da Categoria:
a) Analisar e aprovar todos os planos de desenvolvimento 
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das campanhas e das políticas definida pelo Congresso da Ca-
tegoria;

b) Apreciar e aprovar todos os planos e campanhas de rei-
vindicações estabelecidas pela entidade;

c) Autorizar a oneração de bens móveis e imóveis da entida-
de, sempre com a finalidade de cumprir objetivos fixados pelos 
presentes estatutos;

d) Apreciar e votar os atos e decisões tomadas pela diretoria 
Conselho de Representantes de base e pelo Conselho Fiscal;

e) Aprovar a pauta de reivindicações e determinar o plano 
de ação para as campanhas Salariais sejam elas em datas-bases 
ou fora delas;

f) Eleger os (as) delegados (as) da entidade para todos 
os Congressos intersindicais e profissionais que a categoria de-
cida participar;

g) Julgar todos os atos e pedidos de punição da diretoria dos 
membros do Conselho de Representantes de Base e do Conselho 
Fiscal.

Art. 16º - As Assembleias Gerais poderão ser de caráter ordi-
nário ou extraordinário.

Parágrafo 1º - As Assembleias ordinárias ocorrerão, no mí-
nimo, 06 (seis) vezes por ano, e as extraordinárias sempre que 
se fizer necessário:

Parágrafo 2º - As Assembleias ordinárias poderão deliberar 
sobre assuntos não constantes na ordem do dia, por decisão de 
50% (cinquenta por cento) mais 01(um) dos presentes;

Parágrafo 3º - A Assembleia extraordinária somente poderá 
deliberar sobre os assuntos para as quais foi convocada;

Art. 17º - Não poderão votar nas Assembleias quando essas 
tratarem de assuntos relacionados com as suas atividades, os 
membros da diretoria colegiada do Sindicato, do Conselho de 
Representantes de base e do Conselho Fiscal.

Art. 18º - As Assembleias Gerais extraordinárias poderão ser 
convocadas:

a) Pela diretoria colegiada do Sindicato; 
b) Por abaixo-assinado dos (as) associados (as) da categoria 

contendo 10 (dez) por cento de assinaturas;
c) Pelo Conselho Fiscal em assuntos de sua área de atividade.
Parágrafo Único: As Assembleias Gerais Ordinárias e Extra-

ordinárias, convocadas por qualquer das instâncias previstas an-
teriormente, deverão ser amplamente divulgadas pela diretoria 
colegiada do Sindicato através dos seus boletins e editais publica-
dos em jornais de grande circulação na cidade.
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Seção 3
Da Diretoria Colegiada

Composição, Atribuições e Competência

Art.19º - A Direção do Sindicato será exercida por uma Dire-
toria Colegiada composta de 17 (dezessete) membros efetivos e 
06 (seis) suplentes.

Art. 20º - Compõem a Diretoria Colegiada (DC) as seguintes 
Coordenações:

I - Coordenação Geral - 3 membros;
II - Coordenação de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parla-

mentares - 3 membros;
III - Coordenação de Administração e Finanças - 3 membros;
IV - Coordenação de Formação e Relações Sindicais - 3 

membros;
V - Coordenação de Imprensa e Comunicação - 3 membros;
VI - Coordenação de Integração Sociocultural - 2 membros;
VII – Coordenação de Combate as Opressões – 3 membros.
Paragrafo Único – Fica estabelecido que a Coordenação 

de Combate as Opressões terá obrigatoriamente pelo menos um 
membro do gênero feminino em sua composição.

Art. 21º - São atribuições da Diretoria Colegiada:
I - fixar em conjunto com as demais instâncias do sindicato as 

diretrizes gerais da política sindical a ser desenvolvida;
II - cumprir e fazer cumprir as deliberações da categoria em 

todas as suas instâncias;
III - gerir o patrimônio, garantindo sua utilização para o cumpri-

mento deste estatuto e deliberações da categoria representada;
IV - analisar trimestralmente relatórios financeiros e patrimo-

niais da Coordenação de Finanças;
V - representar o sindicato no estabelecimento de negocia-

ções e dissídios junto à Administração Pública e Privada, Poder 
Judiciário e MPU e eventos;

VI - reunir-se em sessão ordinária, semanalmente e, extraor-
dinariamente, a qualquer tempo, sempre que necessário, desde 
que convocada pela maioria da Diretoria Colegiada, obedeci-
dos os critérios abaixo:

a) A reunião terá início com um quórum mínimo da maioria 
simples de seus membros efetivos;

b) Não atingido o quórum mínimo, o suplente presente pode-
rá compor o quórum com direito de voto;
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c) As reuniões ordinárias deverão deliberar sobre pauta pre-
viamente estabelecida e encaminhada para o e-mail oficial da 
Direção, com antecedência mínima de 48h;

d) Em casos excepcionais poderá ser incluído ponto de pau-
ta de urgência, que deverá ser submetido à apreciação da Dire-
ção para possível deliberação;

VII - aprovar as propostas discutidas por maioria simples de 
votos;

VIII - elaborar, em conjunto com o Conselho de Delegados 
Sindicais, a proposta de previsão orçamentária e o plano anual 
de ação sindical que deverá conter:

a) As diretrizes gerais a serem seguidas pelo Sindicato;
b) As prioridades, orientações e metas a serem atingidas a 

curto, médio e longo prazos;

IX - fornecer apoio material e político ao funcionamento do 
Conselho de Delegados Sindicais e demais formas de organiza-
ção por local de trabalho;

X - remanejar os seus cargos, dentre os membros efetivos, 
por deliberação de 2/3 de seus membros, quando houver va-
cância, sempre com anuência do ocupante do cargo a ser 
remanejado, na primeira reunião ordinária subsequente da Di-
retoria.

X - avaliar, mediante estudo financeiro e jurídico, e somente 
após decidir sobre a contratação e demissão de funcionários;

XII - zelar pelo cumprimento integral dos acordos e dissídios e 
outras questões de interesse da categoria;

XIII - visitar periodicamente os locais de trabalho, levantando 
problemas e organizando e/ou informando os servidores;

XIV - ordenar as despesas;
XV - A Diretoria Colegiada fará, semestralmente, um balanço 

político, visando avaliar o seu desempenho.
Parágrafo Único - As atas das reuniões da diretoria colegiada 

poderão ser solicitadas junto à secretaria do sindicato, física ou 
eletronicamente.

Art. 22º - Compete à Coordenação Geral:
I - assinar contratos ou quaisquer outros atos e recebimentos 

de domínio, posse, direitos, prestações e ações de todas as natu-
rezas legais, após aprovação pela Diretoria Colegiada;

II - representar o SINDSERM em juízo ou fora dele e subscrever 
procurações judiciais juntamente com a coordenação de assun-
tos jurídicos e trabalhistas;
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III - autorizar pagamentos e recebimentos juntamente com a 
coordenação de administração e finanças;

IV - assinar, juntamente como pelo menos um dos coordena-
dores de administração e finanças, cheques e outros títulos;

V - convocar assembleias, o congresso, as reuniões da Direto-
ria Colegiada e do Conselho de Delegados Sindicais;

VI - coordenar o apoio ao processo eleitoral, garantindo to-
das as condições de infraestrutura material para sua realização;

VII - coordenar, firmar e divulgar convênios.

Paragrafo Único – Em caso de ausência dos membros da Co-
ordenação Geral, as competências das alíneas V, VI e VII, pode-
rão ser desempenhas pela Coordenação de Assuntos Jurídicos, 
Trabalhistas e Parlamentares, na ausência destes, a Coordenação 
de Administração e Finanças, assim por diante.  

Art. 23º - Compete à Coordenação de Assuntos Jurídicos, Tra-
balhistas e Parlamentares:

I - propor, acompanhar e supervisionar as ações de natureza 
judicial ou extrajudicial em defesa dos interesses individuais e co-
letivos, decorrentes da atividade laboral da categoria;

II - preparar material para subsidiar as negociações coletivas;
III - elaborar estudos, pesquisas e documentação, enfocan-

do assuntos como saúde do servidor, jornada de trabalho, direi-
tos da mulher, aplicação de direitos constitucionais e administra-
tivos, aposentadoria e demais assuntos correlatos ao exercício 
das atividades da coordenação;

IV - apor assinatura de um de seus membros juntamente com 
a comissão de negociação nos acordos e convenções coletivas;

V - manter a vigilância quanto a políticas públicas e legis-
lação constitucional e infraconstitucional, elaborando e encami-
nhando, sempre que necessário, propostas que possibilitem novos 
avanços sob diretrizes que interessem aos servidores;

VI – fazer levantamento de dados estatísticos de atividades 
do Congresso Nacional, de interesse da categoria;

VII - acompanhar, junto ao Congresso Nacional, os trabalhos e 
os projetos de leis, de cargos e salários, de interesse da categoria;

VIII - acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores, 
Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, com destaque 
para as comissões de assuntos do interesse da categoria.

Art. 24º - Compete à Coordenação de Administração e Fi-
nanças:

I - organizar a tesouraria e a contabilidade do Sindicato;
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II - zelar e administrar o patrimônio do Sindicato;
III - gerenciar os recursos humanos;
IV - apresentar, para deliberação da Diretoria Colegiada, as 

contratações e demissões de funcionários e serviços, sendo ve-
dada a contratação de parentes de até 3º grau ou cônjuge de 
membros da Diretoria da entidade;

V - zelar pelo bom relacionamento entre funcionários e diretores 
e para o funcionamento eficaz da máquina sindical, bem como exe-
cutar a política de pessoal definida pela Diretoria Colegiada;

VI - apresentar trimestralmente à Diretoria Colegiada e ao 
Conselho Fiscal, relatório sobre a situação financeira do sindicato, 
os demonstrativos mensais de receita e despesa bem como do 
funcionamento da administração da entidade;

VII - coordenar a utilização do prédio, de veículos e de outros 
bens ou instalações do Sindicato;

VIII - propor e coordenar a elaboração e a execução do 
plano orçamentário anual, bem como suas alterações a serem 
aprovadas pela Diretoria Colegiada e submetidas à Assem-
bleia Geral Ordinária;

IX - apresentar balancete trimestralmente ao Conselho Fiscal, 
bem como elaborar balanço financeiro anual que será submetido à 
aprovação da Diretoria Colegiada e Assembleia Geral da categoria;

X - ter sob sua responsabilidade a guarda dos documentos, 
contratos, convênios atinentes à sua pasta, a adoção de providên-
cias necessárias para impedir a corrosão inflacionária e deteriora-
ção financeira do sindicato, a arrecadação e o recebimento de 
numerário e de contribuições de qualquer natureza, inclusive doa-
ções e legados;

XI - apor a assinatura de um de seus membros juntamente 
com outro da Coordenação Geral em cheques e outros títulos;

XII - autorizar pagamentos e recebimentos juntamente com 
a Coordenação Geral;

XIII - manter os recursos de informática em condições de 
pronto atendimento às necessidades do Sindicato;

XIV - organizar e arquivar as atas de reuniões e assembleias;
XV - manter atualizada a correspondência do Sindicato;
XVI - admitir e demitir funcionários da entidade, após decisão 

da Diretoria Colegiada;
XVII - alienar, após decisão da assembleia geral, bens do Sin-

dicato para atingir seus objetivos sociais;
XVIII - publicar aos filiados o demonstrativo mensal de recei-

tas e despesas, no sítio eletrônico do sindicato.
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Art. 25º - Compete à Coordenação de Formação e Relações Sin-
dicais:

I - manter e desenvolver a biblioteca do sindicato;
II - promover o assessoramento à Diretoria Colegiada por 

meio da elaboração e apresentação sistemática de análise de 
conjuntura e demais temas de interesse da categoria;

III - planejar, executar e avaliar as atividades estruturadas de 
formação sindical, aprovadas pela Diretoria Colegiada, com cur-
sos, seminários, congressos, debates, encontros;

IV - coordenar a elaboração de cartilhas, documentos e ou-
tras publicações relacionadas à área;

V - propor e executar atividades de formação nos diversos 
segmentos da categoria, a partir de necessidades detectadas;

VI - representar sindicalmente o SINDSERM, mantendo estrei-
to e permanente contato com entidades do movimento social or-
ganizado de âmbito local, nacional ou internacional, objetivando 
fortalecer as ações unitárias de interesse dos servidores;

VII - coordenar a campanha de sindicalização;
VIII - acompanhar as campanhas salariais locais ou nacio-

nais, subsidiando a Diretoria Colegiada;
IX - acompanhar e estudar a evolução do movimento sindi-

cal local, nacional e internacional;
X - estabelecer, coordenar e incentivar o relacionamento so-

lidário do sindicato com outras entidades sindicais e do movimen-
to popular, tendo como princípio a unidade dos servidores;

XI - coordenar e orientar o trabalho dos delegados sindicais;
XII - organizar pesquisas, levantamentos, análise e arquiva-

mento de dados;
XIII - organizar a memória do sindicato.

Art. 26º - Compete à Coordenação de Imprensa e Comuni-
cação:

I - recolher e divulgar informações entre sindicatos, categoria 
e o conjunto da sociedade;

II - desenvolver as campanhas publicitárias definidas pela Di-
retoria Colegiada;

III - ter sob a sua coordenação e responsabilidade os setores 
de imprensa, comunicação e publicidade;

IV - manter a publicação e a distribuição do jornal do SIND-
SERM, boletins e demais publicações do Sindicato;

V - coordenar o Conselho Editorial dos veículos de comunica-
ção do Sindicato;

VI - manter atualizados os dados necessários à celeridade da 
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comunicação com a categoria;
VII - coordenar a divulgação das Assembleias Gerais Ordiná-

rias e Extraordinárias;
VIII - coordenar a divulgação de reuniões das diversas instân-

cias de direção do Sindicato instâncias deliberativas ;

Art. 27º - Compete à Coordenação de Integração Sociocul-
tural:

I - promover e fomentar práticas de valorização e integração 
do servidor, por meio de atividades culturais, esportivas e de lazer;

II - apresentar estudos e sugestões para a realização de ativi-
dades voltadas para a saúde física e mental do servidor, bem como 
adoção de medidas preventivas e de combate às doenças no tra-
balho;

III- propor, organizar, coordenar e supervisionar a realização 
de atividades culturais, esportivas, promovidas pelo SINDSERM;

Art. 28º - Compete à Coordenação de Combate as Opressões:
I – Construir o combate a homofobia, machismo, racismo, e 

qualquer outro tipo de opressão.

Seção 4
A Vacância

Art. 29º - A vacância do cargo será declarada pela Diretoria 
Colegiada nas hipóteses de:

I - impedimento do exercente;
II - aceitação ou solicitação de transferência que importe no 

afastamento do exercício do cargo;
III - renúncia do mandato;
IV - perda do mandato;
V - falecimento.

Art. 30º – A vacância do cargo por perda de mandato 
ou impedimento do exercente será declarada pela Diretoria 
Colegiada após a decisão da Assembleia Geral ou após o re-
cebimento do anúncio espontâneo do impedido, por escrito e 
devidamente protocolado.

Art. 31º - A vacância do cargo por renúncia do ocupante 
será declarada pela Diretoria Colegiada no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis após ser apresentada formalmente pelo renunciante.

Art. 32º - A vacância do cargo em razão de falecimento do 
ocupante será declarada 72 (setenta e duas) horas após a ocor-
rência do fato.
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Art. 33º - Declarada a vacância, a Diretoria Colegiada pro-
cessará a nomeação do substituto no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, segundo os critérios estabelecidos neste estatuto.

Seção 5
Substituições

Art. 34º - Em caso de vacância de qualquer cargo da Di-
retoria colegiada, após o remanejamento previsto no inciso X, 
do artigo 25 do Estatuto, a Diretoria Colegiada empossará os 
suplentes, na ordem em que foram registrados na chapa, con-
forme exigência fixada na seção “Dos Procedimentos para Re-
gistro de Chapas”, constantes deste Estatuto.

Art. 35º - Todos os procedimentos que impliquem alteração na 
composição da Diretoria Colegiada do Sindicato, deverão ser regis-
trados e anexados em pasta única, arquivados com atos do proces-
so eleitoral.

Seção 6
Do Conselho de Representantes de base

Art. 36º - O Conselho de Representantes de base é um órgão 
consultivo, deliberativo e de encaminhamento das atividades sin-
dicais. É uma instância que irá debater e decidir com a direção 
sobre os rumos do sindicato; devendo ser convocados e aciona-
do por esta diretoria do mínimo de 3 (três) em 3 (três) meses. Sen-
do esta instância deliberativa e hierarquicamente acima da dire-
toria, abaixo das assembleias gerais e do congresso da categoria.

Art. 37º - 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 
as suas obrigações estatutárias que não ocupem cargos ou fun-
ções cuja nomeação e exoneração sejam a critério da adminis-
tração pública municipal;

b) Todos os membros da diretoria colegiada do Sindicato.
Art. 38º - Poderão se candidatar a representante de base to-

dos(as) os(as) servidores(as) que não ocupem cargos ou funções 
cuja nomeação e exoneração sejam a critério da administração 
pública municipal e que tiverem se filiado à entidade até o dia da 
eleição de representante do seu local de trabalho;

Art. 39º - As eleições devem ocorrer no prazo de até 01 (hum) 
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ano da posse de cada nova diretoria e Conselho Fiscal da entida-
de com datas previamente marcadas pela direção do sindicato, 
no mínimo com 48h de antecedência. Estas eleições dar-se-ão 
pelo voto direto e secreto ou por aclamação.

Art. 40º - O número de membros do Conselho de Represen-
tantes de base será fixado na proporção de 02 (dois) para cada 
10 (dez) servidores(as) filiados(as) ao SINDSERM.

Art. 41º - O Conselho de Representantes de base reunir-se-á pelo 
menos uma vez a cada 03 (três) meses, sempre em conjunto com a 
diretoria e de forma extraordinária sempre que se fizer necessário.

Art. 42º - O Conselho de Representantes de base poderá ser 
convocado extraordinariamente:

a) Pela diretoria colegiada ; 
b) Por metade mais 01 (hum) dos seus membros.
Art. 43º - Compete ao Conselho de Representantes de base:
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
b) Deliberar sobre todos os assuntos para os quais foi convo-

cado pela diretoria colegiada do Sindicato, desde que os mesmos 
não conflitem com as decisões das Assembleias e dos Congressos 
da categoria;

c) Assessorar a diretoria colegiada do Sindicato na elabora-
ção do seu calendário anual de atividades;

d) Auxiliar a diretoria colegiada na elaboração do seu orça-
mento anual;

e) Contribuir para a organização e encaminhamento de to-
das as campanhas aprovadas pelas instâncias da entidade;

f) Elaborar o seu próprio regimento interno de trabalho.

Seção 7
Do Conselho Fiscal

Art. 44º - O Conselho Fiscal do Sindicato será integrado por 
03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, eleitos 
pelo voto direto e secreto dos associados em pleno gozo dos 
seus direitos estatutários, através de chapas inscritas previamen-
te por ocasião da realização das eleições gerais para a escolha 
da diretoria.

Parágrafo 1º - O mandato do Conselho Fiscal será de 03 (três) 
anos, coincidindo com o tempo de mandato da diretoria.

Parágrafo 2º - Poderão ser candidatos (as) ao Conselho Fis-
cal todos (as) os (as) servidores (as) que tenham pelo menos 03 
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(três) meses de associação à entidade antes da realização das 
eleições.

Parágrafo 3º - As normas para as eleições do Conselho Fiscal 
serão definidas pela Comissão Eleitoral do Sindicato e também 
obedecerão o estabelecido no Art. 55º deste estatuto.

Art. 45º - Ao Conselho Fiscal compete:
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
b) Reunir-se para examinar os livros, registros e todos os docu-

mentos de escrituração contábil do Sindicato;
c) Analisar e aprovar os balanços e balancetes mensais apre-

sentados pela diretoria, para encaminhamento e posterior apro-
vação da Assembleia Geral;

d) Fiscalizar a aplicação das verbas do Sindicato utilizadas 
pela diretoria colegiada; 

e) Emitir parecer e sugerir medidas sobre qualquer atividade 
econômica, financeira e contábil da entidade, sempre que solicitada  
pela diretoria ;

f) Requerer a convocação de Assembleias, do Conselho de 
Representantes de base e da diretoria colegiada da entidade, 
sempre que forem constatadas irregularidades em assuntos rela-
cionados com a sua área de atuação, de acordo com as normas 
e as condições previstas pelos presentes estatutos; 

g) Avaliar e aprovar o orçamento anual elaborado pela di-
retoria colegiada, que será posteriormente submetido à Assem-
bleia;

h) Aprovar reforços de valores solicitados pela diretoria cole-
giada que forem necessários para as boas atividades da entidade. 

Art. 46º - Na hipótese de renúncia coletiva ou de 50% (cin-
quenta por cento) mais 01 (um) dos membros titulares do Con-
selho Fiscal e na falta dos seus suplentes legais para assumirem o 
mandato, será considerado destituído o Conselho Fiscal da enti-
dade.

Parágrafo Único - Na ocorrência da hipótese prevista no 
caput deste artigo, a diretoria colegiada do Sindicato convoca-
rá uma Assembleia extraordinária que elegerá os novos membros 
para concluírem os mandatos dos renunciantes.

 
CAPÍTULO 4

Das Eleições Sindicais

Art. 47º - Os membros da Direção serão eleitos, em processo 
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eleitoral único, trienalmente, de conformidade com os dispositivos 
legais e determinações do presente estatuto.

Parágrafo Único – O mandato dos membros da Diretoria Co-
legiada será de três anos, permitida apenas uma recondução/
reeleição consecutiva por igual período.

Art. 48º - A Diretoria colegiada do Sindicato será eleita pelos 
(as) servidores (as) municipais que se associarem até 03 (três) me-
ses antes das eleições.

Art. 49º - Os membros da diretoria colegiada serão eleitos 
pelo voto direto e secreto dos(as) associados(as) e em chapas 
completas, com a participação de todos(as) os que estejam qui-
tes com os seus direitos sindicais.

Art. 50º - Concorrendo apenas 02 (duas) chapas, será decla-
rada vitoriosa a que obtiver a maioria simples dos votos.

Parágrafo Único - Havendo 03 (três) ou mais chapas, será de-
clarada vitoriosa a que obtiver maioria simples dos votos entre as 
chapas concorrentes.

Art. 51º - As eleições deverão ser convocadas num prazo 
de pelo menos 03 (três) meses antes do término do mandato 
da diretoria colegiada. A direção do sindicato deverá con-
vocar em um prazo de pelo menos 105 dias antes do término 
do mandato, uma Assembleia Geral para eleição da comissão 
eleitoral e o regimento que presidirá o novo processo eleitoral. 
Esta comissão será composta por três membros efetivos e um 
suplente. 

Art. 52º - As chapas que concorrerem às eleições deverão ser 
inscritas na sede da entidade até 30 (trinta) dias após a data da 
publicação do Edital das eleições.

Art. 53º Terminado o prazo de inscrições das chapas, no mesmo 
dia a diretoria cujo mandato finda, deverá formar a comissão elei-
toral, que terá plenos poderes para gerir as eleições sindicais, tendo 
acesso a toda documentação, arquivos, cadastros e demais mate-
riais necessários para a organização do pleito.

Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral de que trata o caput 
deste artigo será composta de 01 (hum) representante de cada 
chapa que concorre ao pleito.

Art. 54º - Poderá se candidatar aos cargos de direção do Sin-
dicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina - SINDSERM 
qualquer servidor (a) público municipal que tenha se associado 
com antecedência mínima de 03 (três) meses da realização das 
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eleições, que esteja em dias com seus direitos sindicais e não ocu-
pe cargos ou funções cuja nomeação e exoneração sejam a cri-
tério da administração pública municipal.

Art. 55º - Qualquer candidatura somente será homologada 
pela Comissão Eleitoral após serem comprovadas as exigências 
estabelecidas pelo artigo anterior.

Parágrafo Único - Qualquer servidor(a) associado(a) à entida-
de e em dia com os seus direitos poderá solicitar a impugnação de 
candidaturas ou de chapas. O pedido será julgado pela Comissão 
Eleitoral, tendo como base as condições previstas nestes estatutos, 
cabendo recurso às instâncias deliberativas da entidade.

Art. 56º - A Comissão Eleitoral elaborará o seu próprio regi-
mento de trabalho, sendo que o mesmo deverá prever pelo me-
nos as seguintes questões:

a) Garantia de acesso de representantes e fiscais das cha-
pas em todas as mesas coletoras e apuradoras de votos;

b) Acesso às listagens atualizadas dos(as) associados(as) ap-
tos a votar;

c) Garantia do uso das dependências do Sindicato pelas 
chapas concorrentes, inclusive da direção em exercício, até 24h 
anteriores ao dia das eleições. 

Art. 57º - As questões pendentes e não resolvidas pela Comis-
são Eleitoral serão remetidas à Assembleia Geral especialmente 
convocada para essa finalidade.

Art. 58º - O orçamento do Sindicato deverá prever uma verba 
especial pare a manutenção de um Fundo Eleitoral. Seus recursos 
serão distribuídos de forma igualitária entre todas as chapas que 
concorrem ao pleito.

Parágrafo Único - O percentual de que trata o caput deste 
artigo será definido pelos servidores em Assembleia Geral.

CAPÍTULO 5
Do Patrimônio e da Gestão Financeira

Art. 59º - Constituem-se como patrimônio do Sindicato:
a) Os bens móveis e imóveis;
b) As doações de qualquer natureza;
c) As doações e os legados.
Art. 60º - Constituem-se como receitas do Sindicato:
a) As contribuições mensais dos associados;
b) A contribuição sindical prevista em Lei;
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c) A taxa assistencial aprovada por ocasião dos acordos co-
letivos da categoria;

d) As rendas decorrentes da utilização dos bens e valores do 
Sindicato;

e) As multas decorrentes do não cumprimento pelos patrões 
das cláusulas dos acordos coletivos e outros acordos;

f) Os direitos patrimoniais decorrentes da celebração de 
contratos;

g)  Outras rendas de qualquer natureza.
Art. 61º - A mensalidade dos(as) associados(as) será 1% (hum 

por cento) do vencimento básico do servidor.

Art. 62º - As mensalidades vigorarão a partir do mês em que 
se dê a associação.

Art. 63º - Os descontos das mensalidades serão feitos em fo-
lha de pagamento por todos os locais de trabalho da base do 
Sindicato.

§1º - Excepcionalmente o Sindicato poderá receber a men-
salidades diretamente na sua tesouraria.

§2º - A receita e as despesas para cada exercício financeiro 
constarão do orçamento elaborado pela diretoria, que será apro-
vado pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral.

Art. 64º - A taxa assistencial será descontada dos servidores 
da base do Sindicato por ocasião das assinaturas de todos os 
acordos salariais coletivos de trabalho.

Art. 65º - O percentual para a manutenção do sistema con-
federativo de que trata a Constituição brasileira, será fixado pelos 
servidores em suas Assembleias Gerais.

Art. 66º - O(a) dirigente sindical, empregado a da entidade 
ou associado(a) que produzir dano patrimonial culposo ou doloso 
responderá civil e criminalmente pelo ato lesivo.

CAPÍTULO 6
Das Penalidades dos Sócios e da Diretoria Colegiada

Art. 67º - São as seguintes as penalidades aplicáveis aos(as) 
associados(as) do Sindicato:

a) Advertência;
b) Suspensão de atividades:
c) Exclusão.
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Art. 68º - As penalidades tipificadas no artigo anterior serão 
aplicadas pela diretoria colegiada da entidade em cumprimento 
aos estatutos sindicais, garantindo-se amplo direito de defesa ao 
acusado. 

Parágrafo Único - De todas as decisões da diretoria colegiada 
cabem recursos à Assembleia Geral e ao Congresso do Sindicato.

Art. 69º - Constituem-se faltas que podem determinar a puni-
ção do associado da entidade:

a) Atrasar por mais de 03 (três) meses o pagamento das suas 
mensalidades sindicais, desde que a tesouraria tenha advertido 
sobre o respectivo débito;

b) Infringir as disposições deste estatuto;
c) Dilapidar o patrimônio do Sindicato.

Parágrafo Único - A apreciação da falta cometida pelo 
(a) associado(a) deverá ser feita pela Assembleia Geral con-
vocada especialmente para essa finalidade, na qual será ga-
rantido amplo direito de defesa ao punido. Se a Assembleia 
julgar necessário, poderá nomear uma Comissão de Ética para 
apreciar o caso. De todas as penalidades aplicadas caberão 
recursos ao Congresso da Categoria.

Art. 70º - Caberá à diretoria determinar penas que serão apli-
cadas em conformidade com a sua gravidade, executando-se o 
caso das exclusões de que trata o art. 66º.

Art. 71º - O reingresso do(a) associado(a) excluído(a) poderá 
ocorrer depois de 01 (hum) ano, desde que o mesmo proponha a 
diretoria e esta se manifeste favoravelmente por maioria simples 
dos seus membros.

Art. 72º - No caso tipificado na alínea “a”, do artigo 69º, não 
se aplica a exclusão por 01 (hum) ano, mas somente será exigido 
o pagamento das mensalidades em atraso, em valor atualizado 
que poderá ser parcelado a critério da diretoria sindical.

Art. 73º - Extingue-se o mandato dos membros da diretoria 
colegiada:

a) Por morte;
b) Por renúncia ;
c) Por término da gestão;
d) E nas hipóteses previstas no artigo 74º.
Art. 74º - O membro da diretoria colegiada terá o seu man-

dato suspenso quando deixar de comparecer sem justificativas a 
03 (três) reuniões consecutivas e 05 (cinco) alternadas da diretoria 
colegiada, durante cada ano da sua gestão sindical. 
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Art. 75º - O membro da diretoria colegiada perderá o seu 
mandato quando: 

a) Praticar violações do presente estatuto;
b) Dilapidar o patrimônio do Sindicato;
c) Abandonar o cargo de diretor sem justificativas;
d) Assumir qualquer cargo ou função de confiança citado 

no artigo 66º.
Art. 76º - A perda do mandato será declarada em Assem-

bleia Geral dando-se ciência ao interessado, cabendo recurso 
ao Congresso da Categoria e garantindo-se sempre amplo di-
reito de defesa ao punido.

CAPÍTULO 7
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 77º - A Direção do Sindicato obrigatoriamente deverá 
promover a organização da classe trabalhadora por local de tra-
balho, especialmente através das eleições dos (as) representan-
tes de base, coordenações de luta e setoriais.

Art. 78º - A modificação deste estatuto em Congresso pode-
rá ocorrer por proposição das seguintes instâncias:

a) Diretoria Colegiada do Sindicato; 
b) Pelo Conselho Fiscal em assuntos atinentes à sua área;
c) Pela Assembleia Geral do Sindicato;
d) Pelo Conselho de Representantes de base;
e) Pelos Delegados presentes ao Congresso da Categoria.

Art. 79º - A dissolução da entidade, bem como a desti-
nação de seu patrimônio, somente poderá ser decidida em 
Assembleia Geral especialmente convocada para essa finali-
dade e sua instalação dependerá de um quórum qualificado 
de 3/4 (três quartos) dos associados quites.

Parágrafo Único - A referida proposta de dissolução deve ser 
aprovada entre os presentes com um quórum qualificado pelo voto 
direto e secreto de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos pre-
sentes à Assembleia. No caso de aprovada a dissolução, o patrimô-
nio do Sindicato será destinado à entidade dos Servidores Municipais.

Art. 80º - Os casos omissos nestes estatutos serão resolvidos 
pela Assembleia Geral da Categoria. 

Art. 81º - O presente estatuto passará a vigorar na data de 
sua publicação pelo Diário Oficial do Estado e posteriormente 
será registrado nos órgãos competentes.
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CAPÍTULO 8
Das Disposições Transitórias

Art. 82º - O V CONSERM ocorrido no município de Teresina, 
durante os dias 2, 3 e 4 de novembro de 2018, ratificou a filiação 
do SINDSERM a Central Sindical e Popular - CSP-Conlutas - aprova-
da durante o III CONSERM; bem como fixou a contribuição mensal 
a ser repassada a referida central em 5% (cinco por cento) da 
receita do SINDSERM.

Parágrafo Único - Qualquer alteração no que fora firmado 
no caput desse artigo somente será feito em congresso da cate-
goria dos servidores públicos municipais de Teresina.

Teresina, 04 de novembro de 2018
TEMA H - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

IPMT

O V CONSERM resolve:
1. Realizar Seminário sobre Previdência no mês de dezem-

bro de 2018, convidando especialistas e qualificando a cate-
goria para a luta contra os ataques que estão em discussão no 
Congresso Nacional.

2. Lutar pelo fim do Fator Moderador e, enquanto resolvemos 
isso, que seja fornecido o extrato individual mensalmente com in-
formação prévia dos valores que serão descontados. 

3. Exigir Concurso Público para o quadro de funcionários do IPMT.

4. Exigir ampliação do número de clinicas, especialmente 
geriatria e hospitais credenciados para atendimento de urgência 
e emergência.

5. Lutar pelo fim da janela deslizante, que limita mais ainda a 
quantidade de consultas.

6. Exigir revisão geral de proventos de aposentadoria, a partir 
de estudo de Comissão Paritária a ser formada pelo SINDSERM e 
gestores do IPMT.

7. Realizar Curso de Capacitação sobre Saúde do Trabalha-
dor no primeiro trimestre de 2019.

8. Lutar pela criação de um Conselho de usuários para com-
por a estrutura organizativa do IPMT.
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9. Fiscalizar o cumprimento do que está disposto na Lei 
2.969/2001, que regulamenta o PLANTE.

10. Exigir a modificação da Lei com relação a alteração de 
valores dos dependentes de 21 para 24, obedecendo a legisla-
ção da ANS.

11. Solicitar a presidência do IPMT a divulgação das Assem-
bleias Gerais do Plamte, no contra cheque do servidor e/ou jornal 
impresso a ser disponibilizado para os servidores.

12. Exigir a cobertura de todas as despesas hospitalares e/
ou honorários profissionais com exceção dos procedimentos não 
previstos no rol da ANS.

13. Lutar pela Redução do carência nas tabelas do PLANTE.

14. Exigir o Registro do PLANTE junto a ANS.

TEMA I - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

1. Mudança de nível automático, concedida pela ordem 
de quem adquiriu a condição primeiro.

2. Seja mantida todas as gratificações e equiparação sa-
larial, em caso de substituição de função no caso dos profissio-
nais da saúde.

3. Fim do fator moderador, ou pelo menos, a garantia de 
que cada servidor seja informado de quanto será descontado 
no mês seguinte.

4. Garanti as mudanças de níveis, revisão geral para que 
o(a) servidor(a) ao se aposentar, não tenha percas.

5. Garantir que o atestado de até 3 dias tenha validade 
sem que seja necessário ser periciado.

6. Critérios para redução de carga horária, seja equipara-
da aos critérios adotados pelo estatuto do servidor estadual.

7 - Aumentar o tempo para atestado não periciado em até 
10 dias.
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8 - Que a GID seja calculada em 50% vinculada ao venci-
mento.

9 - Que a GEZOR seja calculada em 20% vinculada ao ven-
cimento.

10 - Que o HP seja conforme está no parecer 18/2012 do MEC.

11 - Que no início do próximo período letivo, seja realizado semi-
nários de PCCS dos setores: educação, saúde e estatutos gerais.

12 - Garantir que as datas decretadas como sendo ponto 
facultativo, não seja necessário repor.

13 - Construir e manter um mural em cada local de trabalho 
com informes e direitos dos(as) servidores(as) garantidos pela 
legislação vigente e pelo SINDSERM.

14 - Garantir a concessão da GIT (intra turno) para servido-
res(as) que exercem suas atividades em local de difícil acesso.

15 - Que a formação continuada seja organizada a partir 
da escolha pelos profissionais de cada unidade de ensino.

16 - Que seja remanejado recurso especifico as unidades 
de ensino pra financiar a formação continuada.

17 - Que o vencimento básico de todo(a) servidor(a), seja 
equivalente ao piso calculado  pelo DIEESE.

18 - Que seja feita uma moção de repúdio ao prefeito, se-
cretário e vereadores que votaram contra a realização das elei-
ções nas escolas de tempo integral.

19 - Lutar para que haja eleições nas escolas de tempo 
integral.

20 - Lutar para implementar eleições para diretores de uni-
dades de saúde básica, hospitais e CAPS.

21 - Organizar CIPAS em locais de trabalho e escolas com 
mais de 100 funcionários.
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22. Garantir que os professores não sejam obrigados a re-
por, quando estiver à disposição da unidade de ensino, e esta 
não oferecer condições estruturais para que haja aulas.

23. Que o centro de formação seja utilizado par curso de 
pó s-graduação.

24. Capacitar os profissionais da educação para cursos es-
pecializados que comtemplem as necessidades especiais das 
educandas e educandos.

25. Lutar pela revogação da portaria 481 e voltar as aulas 
de 50 minutos.

26. Garantir o abono das faltas do professor que estiver par-
ticipando de curso profissional.

27. Que a perícia seja feita por médico perito na especia-
lidade.

28. Que os delegados eleitos para este V CONSERM assu-
mam como representante de base até o final deste mandato 
de RB.  e que assumam a tarefa permanente de organizar de 
organizar OLT.

29. Organizar seminários de formação política pelo SIND-
SERM.

30. Revisão geral dos(as) aposentados(as).



Re
la

tó
rio

 F
in

al
 V

 C
O

NS
ER

M

65

FILIADAS(OS) QUE ASSINARAM AS RESOLUÇÕES

Assinam as resoluções 1, 2, 3, 16, 17, 18, 25 e 31

Alba Valeria de Sousa Batista – Hospital de Urgência de Teresina
Andréa das Chagas Rodrigues – Escola Municipal São Geraldo
Andréia Vanessa Carneiro Bandeira – SINDSERM
Claúdio Martins Santos – Escola Municipal 15 de Outubro
Cleide Ferreira Leão – Escola Municipal Angelim
Cleide Pereira Viana – Laboratório Raul Bacelar
Cristiane Mendes Trajano – CMEI Luterano
Cristiane Sampaio de Araújo – Escola Municipal Chagas Rodrigues
Daniele Brito Nogueira Damasceno – SINDSERM
Dione Lima Araújo – Escola Municipal Barjas Negri
Edilson Pereira do Nascimento – Escola Municipal Chagas Rodri-
gues
Edirsolene Gonçalves do Nascimento – IPMT
Edmilson Ferreira de Araújo – Escola Municipal Marcílio Rangel
Edvar Silva Vieira – CAPS SUL II
Eristânia de Andrade Carvalho – Escola Municipal Oscar Caval-
cante
Francilene Nascimento Santos Silva – SINDSERM
Francineide da Costa Marques – SINDSERM
Francisco Sinésio da Costa Soares – SINDSERM
Joaquim Monteiro dos Santos Neto – SINDSERM
José Vieira Chaves Neto – Escola Municipal Ofélio Leitão
Joseneide Dias de Mello – SINDSERM
Kelly Laiane Coelho da Silva – Escola Municipal Laurindo de Castro
Luana Manuelly Texeira Lopes – CMEI Nova Teresina
Maria da Conceição Cunha Leal – Escola Municipal Nossa Senho-
ra da Paz Inicial
Olívia Rachel de Paiva Aguiar – Escola Municipal Extrema
Paloma Cássia Vasconcelos de Brito Santos – Hospital do Dirceu II
Paulo Roberto da Silva Santos – UBS Taboca do Pau Ferrado
Roziana Bezerra Ribeiro Chaves – Escola Municipal Hidemburgo 
Dobal
Tarciara Freire Neiva Rocha – CMEI Nossa Senhora da Paz
Tatiana de Oliveira Teixeira – SINDSERM
Valdenilson Pereira de Aragão – CAPS SUL II
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Assinam a resolução 4

1 - Ana Brito 
2 - Antônia
3 - Cardenis
4 - Elisiane 
5 - Francisca da Cruz Teixeira
6 - Francisco José - Chiquinho 
7 - Georgina
8 - Gisnando Pereira Monteiro
9 - Janaína Lopes
10 - Lúcia Araújo
11 - Luciana Monteiro
12 - Luzimar Santos Oliveira Leite
13 - Maria Luiza
14 - Maura Talita Araújo
15 - Osmarina Moura
16 - Raimundo Caetano da Silva
17 - Roberta Belfort 
18 - Rosa Maria
19 - Socorro Sabino
20 - Tânia Franco
21 - Wellington Marinho
22 - Wesley Portela
23 - Wilson Vilhena
24 - Zilton Duarte
25 - Lucélia Rodrigues



Re
la

tó
rio

 F
in

al
 V

 C
O

NS
ER

M

67

Assinam a Resolução 12

1 –  Maria de Lourdes Soares Melo
2 –  Albetisa Moreira de Araujo
3 –  Osmarina Lopes vieira
4 –  Maria Socorro do Nascimento
5 –  Paulo Martins de Sousa
6 –  Zenon Camelo Deolindo
7 –  Cleide Maria de Castro
8 –  Maria do Socorro Bezerra
10 – Gleidson Pinheiro
11 – Albaniza Araujo Costa
12 – Nores Ferreira Guedes
13 – Osmarina Moura dos Santos
14 – Oscar Prazeres Cunha
15 – Vanda Carvalho
16 – Lucia de Fátima e Silva Araújo
17 – Jaqueline Hozana Corrêa Lima
18 – Luimar de Oliveira de Sousa
19 – Francisca Maria Alves Feitosa
20 – Raimundo Caitano da Silva
21 – Fernando Alves Barbosa
22 – Valdete Teodósio
23 – José Professo Pacheco
24 – Luiza Maria Alves Feitosa
25 – Francisca Xavier de Sousa Gomes
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Assinam as resoluções  19, 20, 21 e 30

1. Adriana da Silva Mendes – E. M. Domingos Afonso Mafrense 
2. Ana Célia Carvalho dos Santos – E. M. Santa Maria da Codipi
3. Antonio Uelinton Rodrigues Silva – E. M. Noé Fortes
4. Carla Adriana Pereira Lemos – CMEI Francisco Chagas Venân-
cio
5. Carlos Augusto Alves Barbosa – E. M. Noé Fortes
6. Caroline Alves dos Santos – E. M. Noé Fortes
7. Clesiana Santos Madeiros – CMEI Danielzinho
8. Deborah de Paula Silva – Hospital do Buenos Aires
9. Diego Carvalho Parente – Hospital Mariano Castelo Branco
10. Fernanda Farias de Aguiar Lima – CRAS Norte IV
11. Francisco Rodrigues da Costa – E. M. Antilhon Ribeiro Soares
12. Jaime Lima Verde Junior –  E. M. Antilhon Ribeiro Soares
13. João Gervásio dos Santos Neto – E. M. Noé Fortes 
14. Junior Vieira – E. M. Domingos Afonso Mafrense
15. Layane Gomes Bezerra – E. M. Raimundo Adão
16. Luciane Ferreira dos Santos –  E. M. Poeta da Costa e Silva
17. Manoel Cícero de Brito Junior –  E. M. Domingos Afonso Ma-
frense
18. Márcia Regina de Sousa Duarte –  E. M. Antilhon Ribeiro Soares 
19. Maria Eloídes Santos Fialho – E. M. Mario Quintana
20. Maria Gessi Leila Medeiros –  E. M. Noé Fortes
21. Maria Paula Marques da Silva –  E. M. Murilo Braga
22. Maxwell Lopes Gomes – CAPS II Sul
23. Patrício Anderson dos Santos Sá –  Hospital Mariano Castelo 
Branco
24. Priscila Meneses Gadêlha Viana – E. M. José Carlos
25. Raffaela de Maria Carvalho Cerqueira – Hospital Mariano C. 
Branco
26. Reginaldo Vieira da Silva – CAPS II Sudeste
27. Samanta Pereira Sampaio – CMEI Tia Anita Gayoso
28. Tatiana Rodrigues do Nascimento – E. M. Nova Brasília 
29. Teresinha de Jesus Monteiro Madeira –  E. M. Noé Fortes
30. Valmir Francisco da Paz –  E. M. Noé Fortes
31. Verônica de Sousa Daniel –  E. M. Iolanda Raulino
32. Wellington da Silva – E. M. Mario Quintana
33. Erica Fernanda Alves do Nascimento –  E. M. Mario Covas.
34. Helinalda Sousa –  Laboratório Raul Bacelar
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DISCIPLINA INTERNA

A Plenária Final do V CONSERM aprovou, por ampla maioria, 
a formação de uma Comissão de Investigação acerca da de-
núncia realizada pela professora Maria de Luordes Soares Melo 
contra o presidente do SINDSERM, professor Francisco Sinésio da 
Costa Soares.

Em pleno Congresso a denunciante afirmou que o denuncia-
do teria falsificado um documento da entidade.

Seguindo a tradição do Movimento Sindical o denunciado 
propôs a Plenária Final do V CONSERM que cada um dos grupos 
que apresentaram resolução indicasse um membro para a Co-
missão de Investigação encarregada de colher as provas da acu-
sação com a denunciante e produzir um relatório a ser votado 
na próxima Assembleia Geral da Entidade, visando preservar o 
método utilizado no Movimento Sindical.

A proposta foi aprovada por ampla maioria. O grupo ao qual 
pertence a denunciante se recusou a indicar um membro para 
a Comissão. Outros dois grupos apresentaram representantes e 
o grupo do qual fazem parte as professoras Osmarina Moura e 
Luciana Monteiro se comprometeu a indicar posteriormente um 
membro para a Comissão.

A Plenária Final do V CONSERM deliberou que se a denún-
cia não viesse a ser comprovada a mesma caracterizaria calúnia, 
que é uma prática estranha ao Movimento Sindical, combativo e 
socialista, independente de governos e patrões.

Neste caso, a denunciante teria que se retratar publicamen-
te acerca da calúncia que foi apresentada no Congresso sob 
pena de punição pela Assembleia Geral. Em caso de compro-
vação da denúncia, caberia ao denunciado ser punido naquela 
instância deliberativa.
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MOÇÕES APROVADAS NO V CONSERM 

MOÇÃO DE REPÚDIO AO PREFEITO FIRMINO FILHO(PSDB)
E AO SECRETÁRIO ILEGAL KLEBER MONTEZUMA(PSDB)

Ataque à democracia na Educação!
O V CONSERM, reunindo delegadas(os) representando to-

das(os) as(os) servidoras(es) municipais de Teresina, vem a públi-
co manifestar seu repúdio ao ataque promovido pelo Prefeito e o 
Secretário de Educação, bem como os(as) vereadores(as): Aluísio 
Sampaio (Progressistas), Dr. Lázaro Carvalho(PPS), Edson Melo(PS-
DB), Graça Amorim(PMB), Inácio Carvalho(Progressistas). Levino 
de Jesus(PRB), Luis André(PSL), Luiz Lobão(MDB), Neto do Ange-
lim(DC), Nilson Cavalcante(Avante), Pedro Fernandes(PRP), Sgt. 
R. Silva (Progressistas), Teresa Brito(PV), Teresinha Medeiros(PSL) e 
Valdemir Virgino(PRP), que aprovaram o fim das eleições para Di-
reção de escolas e CMEIs de tempo integral e com até 03 anos 
de funcionamento.

A intenção de Firmino e Montezuma, ao acabar com as 
eleições democráticas nestas unidades de ensino e conceder 
ao secretário o direito de INDICAR 96 (noventa e seis) ocupan-
tes de cargos comissionados com a explícita intenção de utilizar 
essa prerrogativa antidemocrática como moeda eleitoral para 
as próximas eleições para Prefeito, onde o Secretário é o prová-
vel candidato à sucessão de Firmino(PSDB).

EM DEFESA DA DEMOCRACIA! DITADURA NUNCA MAIS!

LIBERDADE PARA DANIEL RUIZ, LIBERDADE PARA OS
PRESOS DO GOVERNO MACRI POR LUTAREM!

Há um mês o governo Macri (Argentina) prendeu o dirigente 
sindical argentino, Daniel Ruiz, por ter participado de uma mani-
festação contra a Reforma da Previdência.

A prisão de Daniel tenta ser uma punição exemplar para to-
dos nós que lutamos contra o ajuste e a repressão dos governos.

Daniel Ruiz é preso político do governo de Maurício Macri, da 
Ministra Bullrich, do FMI e do G20.
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O V CONSERM exige a imediata liberdade de Daniel Ruiz e 
de todos presos políticos no goveno Maurício Macri (Argentina).

MOÇÃO PELO DIREITO À MORADIA

A Prefeitura Municipal de Teresina, através de seu prefeito Firmino 
Filho(PSDB), resolve intensificar a política de “higienização” da cida-
de, especialmente na área da região norte da cidade, promovendo 
expulsão das famílias que residem nas proximidades da Avenida Boa 
Esperança. Nesse sentido, apresentamos esta moção para que o 
SINDSERM se solidarize apoiando a luta dos moradores que enfren-
tam a política de perseguição psdbista. 

MOÇÃO DE REPÚDIO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO KLEBER MONTEZUMA(PSDB)

Moção de repúdio ao Secretário Municipal de Educação 
Kléber Montezuma pela forma unilateral e autoritária que reduziu 
as paradas do percurso dos ônibus que levam os trabalhadores 
e trabalhadoras em educação para a zona rural e alterando o 
horário de saída cada vez mais cedo sem tolerância alguma tor-
nando, assim, a vida das mulheres mais vulneráveis à violência 
urbana.

Dito dessa maneira, exigimos imediatamente que sejam res-
tabelecidos os horários de saída e o número de paradas nos pa-
drões anteriores feito pelo transporte dos professores.

MOÇÃO DE APOIO À PROFESSORA FABÍOLA LEMOS

O V congresso do SINDSERM vem a público prestar solidarie-
dade à Professora Fabíola Lemos, militante do PT, que tem sido co-
vardemente atacada por uma página da internet chamada The 
Comedy News, uma página fascista, que prega a intolerância e 
o desrespeito aos trabalhadores e trabalhadoras.

Os trabalhadores municipais reafirmam que os fascistas não 
passarão! E também defendem a liberdade de cátedra e respei-
to a todos contra a Lei da Mordaça.

MOÇÃO DE APOIO À LIBERDADE DO LULA

Os trabalhadores reunidos no V Congresso do SINDSERM 
vem a público manifestar solidariedade ao Ex-Presidente Luís 
Inácio da Silva, que está preso de forma inconstitucional há 
210 dias.
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Lula é alvo de perseguição política da direita em consórcio 
com os interesses capitalistas, através do Juiz Sérgio Moro e todo 
o aparato judicial golpista.
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NÚMEROS DO V CONSERM

ELEIÇÃO DE DELEGADAS(OS)
As eleições de delegadas(os) ocorreram entre os dias 28 de 

agosto de 2018 e 25 de outubro de 2018, totalizando 209 delega-
das(os) eleitas(os). 

As chefias imediatas das(os) delegadas(os) receberam ofício 
da Comissão Organizadora informando da realização do Con-
gresso e da participação do(a) servidor(a) nas atividades. 

CREDENCIAMENTO E ESTRUTURA
As(os) participantes do V CONSERM foram credenciadas(os) 

a partir das 14 horas do dia 02 de novembro de 2018 até às 12 
horas do dia 03 de novembro de 2018. As(os) delegadas(os) que 
não se credenciaram até o momento previamente destacado 
passaram à condição de observador(a).

Foram listadas(os) também para o credenciamento: 8 ob-
servadoras(es) e 12 prestadoras(es) de serviços (dentre assesso-
ras(es) de comunicação, do jurídico, apoio administrativo e ope-
racional).

Trabalharam de forma remunerada no credenciamento 
uma equipe de 4 pessoas, incluindo uma cerimonialista. Foram 
remunerados também os operadores de câmera que realizaram 
a filmagem do evento (2 pessoas). Ainda uma pessoa contratada 
para operação de áudio e sonorização do espaço, e um deco-
rador. O serviço de buffet foi contratado e executado por uma 
empresa do ramo. 

ESPAÇO CONSERMINHO
Participaram do Espaço Conserminho um total de 17 crian-

ças. Na Sala 1 (idade de 3 a 6 anos) estiveram 6 crianças. Na Sala 
2 (idade de 7 a 12 anos) foram 11 crianças.
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Galeria de fotos
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