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Construindo o Poder do Sindicato 
 
 

Considerando que: A SEIU e as suas locais procuram construir o Poder do Sindicato e 

um sindicato forte para proteger as pessoas que nós servimos; 

 

Considerando que: Todos os trabalhadores devem ter uma voz significativa nas 

decisões que representam eles; 

 

Considerando que: A voz coletiva e o poder dos trabalhadores dependem dos 

princípios democráticos e da ativa participação e compromisso dos associados do nosso sindicato 

local; 

 

Considerando que: Aderência aos princípios democráticos assegura que todos os 

trabalhadores possam ter uma voz significativa nas decisões que afetam a eles. 

  

Considerando que: Desde do mandato para os associados da Diretoria SEIU difere dos 

Administradores das locais SEIU, o mandato do escritório da local de um associado, o qual é 

eleito como ambos um administrador de seu ou de sua local SEIU e como um associado Diretor 

Executivo da SEIU, pode terminar o termo dele ou dela antes do mandato como associado 

Diretor Executivo caduque; 

 

Considerando que: Em tais instâncias, permitindo que o administrador local antigo 

cumpra o restante do mandato dele ou dela como associado Diretor Executivo da SEIU, pode não 
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refletir o desejo da Local SEIU dele ou dela, ou do bom e do bem estar da SEIU, o qual sabota os 

princípios democráticos sobre os quais a SEIU e as suas locais são baseadas. 

   

PORTANTO, fica resolvido:   que no Artigo VI (Administradores), Parágrafo 2 

(Mandato IEB), o texto seguinte deverá ser adicionado “Entretanto, no caso de um associado da 

Diretoria Executiva Internacional, o qual o mandato dele ou dela do sindicato local termina antes 

de expirar, o mandato dele ou dela como associado da Diretoria Executiva Internacional deverá 

terminar imediatamente e o processo para preenchimento das vagas do Artigo VII deverá ser 

aplicado.” 

FICA AINDA resolvido:  que no Artigo VII (Preenchendo Vagas), o seguinte texto 

deverá ser adicionado “No evento de uma vaga entre os Associados da Diretoria Executiva 

Internacional por força do Artigo VI, Parágrafo 2, a Diretoria Executiva Internacional deverá 

dentro de 90 dias depois de tal vaga ocorrer, preencher a vaga por um mandato vigente pela 

maioria de votos.” 
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