Eleja a representação de sua escola
junto ao SISMMAR
A direção do Sismmar orienta para que seja feita a eleição de representantes em cada escola ou CMEI.
Professoras/es e pedagogas/os devem se reunir, escolher titular e suplente para cada turno escolar, preencher a ata e assinar.
Não há impedimentos para a reeleição.
O único requisito é a filiação ao Sismmar, entidade que organiza esta
instância de organização sindical do magistério.
O Sismmar foi constituído nos anos 1980 pelas/os professoras/es municipais de Araucária como instrumento de unidade
para a categoria defender os seus direitos. E, lógico, inerente a isto, defender o serviço público e a educação pública de qualidade.
Para o sindicato cumprir sua função, foram criados mecanismos de interação direta. Instâncias e fóruns sindicais articulam as reivindicações e organizam a luta, com a participação das/os trabalhadoras/es.
Um desses órgãos é o Conselho de Representantes (CR) das Unidades Educacionais, constituído pelo Sismmar.
A representação por local e por turno de trabalho faz a conexão entre o ambiente escolar e o sindicato e entre as unidades
educacionais dispersas pelo município.
Uma vez por mês, representações eleitas se reúnem na sede do Sismmar para debater questões da conjuntura e definir
ações conjuntas.
Para que este esforço dê resultados é muito importante ter um CR representativo. Um conselho que
• contemple as/os professoras/es de todas as unidades e de todos os turnos de trabalho;
• expresse as reais aspirações e necessidades do magistério; e
• dê maior coesão à luta.
É dever de todos contribuir para fortalecer o Conselho de Representantes (CR).
Onde houver professor/a em atuação docente, deve-se tomar a iniciativa de eleger representante de base.
Os desafios para 2017 são imensos. Precisaremos de união, clareza nos nossos propósitos e determinação para superar
as dificuldades.

O que faz a/o representante
A representação por local de trabalho requer que se assuma algumas
tarefas.
Uma delas é participar das reuniões do Conselho de Representantes, na
sede do Sismmar.
Os encontros ocorrem uma vez por mês, no período letivo, em dia diferente da semana, com calendário prefixado.
Desta forma, a escola pode se organizar para garantir a participação no
Conselho de Representantes.
Outra função é convocar reuniões no local de trabalho para:
• definir as propostas e posições que serão levadas ao CR.
• informar, debater e encaminhar as questões deliberadas pelo conjunto
das representações.

