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       CARTA DE PRINCÍPIOS

Preâmbulo

O “Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Paraná”, sigla Fórum Sindical dos 
Servidores” constituído para a unificação das mobilizações e luta do funcionalismo público estadual; bem 
como destes com a sociedade civil organizada, passa a funcionar de acordo com os termos e objetivos. 

Composição

Participam e integram o “Fórum Sindical dos Servidores”, os SINDICATOS que aderirem aos termos deste  
conjunto de princípios e que estão no final relacionados.

Objetivos 
São objetivos do “Fórum Sindical do Servidor”:

1.    Unificar as mobilizações e lutas dos servidores públicos estaduais;
2.    Realizar, quando necessário, assembleias conjuntas dos sindicatos que deles fazem parte;

     3.    Participar, quando convocado, de negociações coletivas e gerais relacionadas ao serviço                   
            público estadual

Estrutura e funcionamento

As atividades administrativas e políticas do”Fórum dos Servidores”, serão desenvolvidas 
através das coordenações Executivas, de finanças e de comunicação. 

1. Coordenação Executivas
    Suas atribuições são:

     a)   Assinar expedientes e documentos
     b)   Coordenar reuniões, encontros, assembleias unificadas e plenárias estaduais;
     c)   Convocar, em conjunto com a coordenação de comunicação, os eventos definidos; 
     d)   Estabelecer contatos com outros setores e/ou segmentos para tratar de assuntos vinculados as         
           ações e lutas dos servidores estaduais.

2. Coordenação de Finanças
Suas atribuições são:

      a)   Elaborar e apresentar propostas de orçamento anual mínimo ou quando necessário de 
            Atividades\eventos\campanha e etc.;
      b)  Executar as atividades de finanças;
      c)  Cuidar da prestação periódicas de contas perante os sindicatos integrantes.

3. Coordenação de Comunicação
Suas atribuições são:

      a)   Elaborar atas e/ou relatórios dos eventos promovidos;
      b)  Cuidar das correspondências recebidas e emitidas;
      c)  Coordenar atividades de publicidades e propaganda (publicação de jornais, boletins, colunas nos 
           jornais e etc.);
      d)  Executar atividades relacionadas à área de comunicação.
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Disposições Gerais e Finais

A-  As deliberações  do “Fórum Sindical dos Servidores” incluída a escolha dos componentes das
     Coordenações, serão aprovadas em reuniões periódicas, regularmente convocadas, desde que presente, 
     por meio de seus representantes, a maioria simples dos sindicatos que o compõem.

B –  sindicatos que integram o “Fórum Sindical dos Servidores” , em suas ações, mobilizações e lutas, será    
       feito uso dos recursos existentes no “Fundo Financeiro”, cujos valores serão depositados em conta          
       específica, até o dia 01 de cada mês ou ficarão sob a guarda do sindicato do qual o Coordenador de       
       Finanças faça parte.

C- Não poderão participar das reuniões com o governo, representantes dos sindicatos que não            
     participarem das reuniões de preparação do Fórum e não justificarem a falta; (novo)

D – Para o pagamento das despesas  do “Fórum Sindical dos Servidores” , em suas ações, mobilizações e    
       lutas, será feito uso dos recursos existentes no  “Fundo Financeiro”, podendo haver a complementação

E-  Os sindicatos indicarão por escrito, até três representantes junto ao “Fórum Sindical dos Servidores” ,       
     dentre os quais serão escolhidos os componentes das três coordenações.

F -  Terá direito a voto nos eventos do “Fórum Sindical dos Servidores”  um dos representantes                       
       designados por cada Sindicato.

G – Sindicato inadimplente com o fundo mensal do “Fórum Sindical dos Servidores” , não terá             
       representação no conjunto do Fórum, nem nas negociações com o governo. (novo)

H – Qualquer sindicato de servidores públicos estadual poderá solicitar a sua integração ao                             
       “Fórum Sindical dos Servidores” , desde que adira aos termos desta “carta de Princípios”.

I -   As discussões e/ou negociações com o governo do  Estado serão precedidas de uma ou mais reuniões    
      para definição de posicionamento unitário do “Fórum Sindical dos Servidores” .

J -  As Coordenações serão compostas por até dois membros, escolhidos dentre os representantes dos         
      sindicatos integrantes do “Fórum Sindical dos Servidores” .

K - Para encaminhar as suas atividades o “Fórum Sindical dos Servidores”, poderá ter, além  das
      coordenações citadas, comissões e/ou grupos de trabalho.

L – Os casos omissos serão resolvidos nas reuniões ordinárias do “Fórum Sindical dos Servidores”

M – Conjunto do Fórum, nem nas negociações com o governo.

Curitiba, 18 de setembro de 2013 
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Marlei Fernandes de Carvalho 

APP- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná

Sargento Orélio Fontana Neto 

APRA_Associação de Praças do Estado do Paraná

Marcelo Alves Seabra 

ASSUEL_Sindicato dos servidores Públicos Técnicos-Administrativos da UEL

Adão Gilberto da Rosa 

SISDEP_Sindicato dos Servidores do Detran do Paraná

José Roberto das Neves 

SINDARSPEN_Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná

João Carlos 

SINDER_Sindicato dos Servidores Públicos do DER Paraná

Airton Carlos Fernandes

SINDESPOL_Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado do Paraná

José Roberto Pereira 

SINDIJUS_Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná

Mari Elaine Rodella

SINDSAÚDE_Sindicato dos Servidores Estaduais da Saúde do Paraná

Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva

SINDISEAB_Sindicato Est. dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente,  Fundepar e afins

Mário Monteiro 

SINDSEC_Sindicato dos Servidores da Socioeducação do Paraná

Celso Aparecido do Nascimento

SINTEEMAR_Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino de Maringá 

Francis Mary Guimarães Nogueira

SINTEOESTE_Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do Pr

Emerson José Barbosa

SINTESPO_Sindicato dos Professores e Técnicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa

Amauri Gumiero de Lara

SINTESU_Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior da Unicentro

Roberto Ramires Pereira

SIPOL_Sindicaro dos Investigadores de Polícia do Paraná
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