
Chapa 1 – Renovar para Avançar-A categoria em primeiro lugar.

Os  servidores  municipais  de  Caxias  do  Sul  agora  têm uma  alternativa  de  mudança  para
retomar o caminho das  lutas  e da valorização do serviço público:  a  Chapa 1 – Renovar para
Avançar-A categoria em primeiro lugar. Uma chapa formada por servidores da base, de diversas
secretarias e autarquias, que possuem um histórico de participação e ação.

Defendemos um sindicato com perfil democrático, que esteja a serviço de fortalecer as lutas.
Que forme e informe o conjunto da categoria.  Que participe das lutas  gerais,  impulsionando a
resistência  aos  ataques  dos  governos.  Que  combata  as  opressões  e  as  injustiças.  Que  seja
independente dos governos e dos partidos. Queremos o SINDISERV com participação de todos e
sem privilégios aos seus dirigentes.

Convidamos a todos e todas a se somarem nesta trajetória de mudança, por um sindicato onde
a categoria esteja em primeiro lugar.

DEMOCRATIZAÇÃO DO SINDICATO

- Pela  maior  democracia  e  participação  nas
decisões do sindicato; 
- Fortalecimento dos conselhos (Saúde, Educação,
SAMAE, Guarda e Deliberativo);
- Revisão estatutária;
- Campanha constante de sindicalização;
- Direção sindical de luta, sem privilégios.

EM TEMPOS DE PANDEMIA

- Testagem constante dos servidores contra a 
Covid-19;
-  Rastreamento  de  contatos  de  todos  os
contaminados;
-  Fiscalização  e  fechamento  de  setores  com
surto;
-  Transparência  na divulgação de informações
sobre a Covid-19;
-  Escolas fechadas, vidas preservadas.

LUTAR PARA RECUPERAR

- Perda decorrente do aumento do FAPS;
- Isonomia entre os níveis de escolaridade;
- Isonomia decorrente as distorções das leis nº 
409.
- Municipalização das UPA’s Central e Zona 
Norte.

LUTAR PARA AVANÇAR

- Retomada da luta pelo Plano de Carreira;
- Fortalecimento do CEREST e SESMT;
- Fortalecimento do IPAM;
- Inclusão de Agentes Comunitários de Saúde e 
de Combates de Endemia no IPAM;
- Transformar em lei permanente a 
trimestralidade;
- Formação sindical e contra opressões;
- Criação de escola cultural;
- Manutenção e melhoramento das áreas de 
lazer.

A CATEGORIA EM 1º LUGAR
- Independência de partidos e governos;
- Sindicato na base, fiscalização constante das condições de trabalho.

Só a luta e a mobilização trazem conquistas.


