
MMunicipais da ISP Américas 

Resoluções de Brasília 
 

05 a 07 de Agosto de 2013 
 
 

 “O Município é o espaço onde realmente 
se efetivam as políticas públicas...” 

 



PParticiparam: 

Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, El 
Salvador, Honduras,  
Nicarágua, Peru, 
México, Paraguai, ISP, 
África e Áustria 



RReafirmando: 
� Nossa luta permanente contra a política 

neoliberal e suas consequências em 
termos de privatizações, flexibilização de 
direitos e redução do papel do Estado. 
 

� Nosso compromisso na construção de 
serviços públicos de qualidade, em que o 
ambiente de trabalho seja propício para 
atender corretamente a toda a 
população. 



CConsiderando 
� A ausência de direitos sindicais na quase 

totalidade dos Municípios das Américas, 
onde a negociação colectiva não está 
regulamentada e a perseguição aos/às 
líderes sindicais ainda ocorre em um 
grande número de cidades.  

 
 



OObservando 
� Que a ISP, com o apoio da FES e de 

GdG-KMSfB da Áustria propicia a 
possibilidadr de organizar o terceiro  
Encontro Regional de Municipais em 
2014, que permitirá consolidar um 
modelo organizativo do setor dentro de 
nossa Internacional de Serviços Públicos 



CConclui:  
� Criar a Confederação de Trabalhadores 

Municipais da ISP – CONTRAMA ISP, 
composta por todos os sindicatos aqui 
presentes e aberta a nuevas adesões de 
sindicatos Municipais filiados à ISP.  

� Estabelecer uma comissão organizadora 
do Congresso Fundacional da 
CONTRAMA ISP, que se reunirá em 7 e 
8 de Novembro na cidade de Buenos 
Aires, em reunião organizada pela CTM, 
da Argentina.  



� Até a reunião de 7 e 8 de Novembro, 
cada sub-região da ISP – Andinos, 
Brasil, Centro América e Cone Sul - 
deverá debater as propostas 
organizativas da CONTRAMA ISP, 
tomando como base estatutária a 
proposta apresentada na reunião de 
Buenos Aires (2012).  

� Um ponto importante a debater será 
como garantir estrutura operacional e 
financeira para a nova confederación.  



    Seguimento 
� Até que se organize a nova 

confederação, seguimos trabalhando 
como Rede de Municipais da ISP e com 
um plano de trabalho para 2013 que, 
entre otros pontos, inclui: 



CCGLU 
� Participar do Congresso da CGLU em 

Rabat nos dias 1 a 4 de Outubro, 
defendendo os direitos sindicais como 
ponto essencial na promoção dos 
serviços públicos de qualidade. 

� Brasil e Argentina se oferecem para 
estar representados. Analisar a 
importância da ISP patrocinar mais dois 
a três representantes.  



  CIMT 
Participar da reunião da CIMT de 11 a 12 

de Novembro em Medellin, onde a 
prioridade será denunciar a perseguição 
sindical em países como Paraguai, 
Equador, Panamá, Peru, Guatemala e 
outros, e buscar acordos com os 
governos desses países na promoção de 
direitos sindicais. Brasil, México e 
Argentina também participarão. 
 



TTerceirização 
 Responder a pesquisa da OIT sobre 

trabalho informal, propiciando um 
primeiro estudo regional sobre 
tercerização nos serviços públicos. 



NNegociação 
Divulgar em cada país o Manual de 

Negociação Coletiva no Setor Público, 
junto com Governos, OIT, etc.  



MMissões e Solidariedade 
� Estabelecer dois missões prioritárias, 

uma ao Paraguai e outra ao Equador, 
reunindo governos e sindicatos na 
defesa de direitos sindicais. Tratar o 
assunto da criminalização de protestos. 

Paraguai: Federação do Paraná e de 
Santa Catarina, Brasil e CTM Argentina 

Equador: México, Chile, Colômbia e Brasil 
� Apoiar e participar da Campanha da ISP/ 

LabourStart pela situação no Peru 
http://www.labourstart.org  
  



GGênero 
� Equilíbrio de gênero. Garantir que, se no 

Congresso Fundacional estiverem 
presentes duas pessoas representando 
cada sindicato, que ao menos uma seja 
mulher.  

� Apoiar a pesquisa sobre dirigentes e 
gênero promovida pela ISP.  

� Trabalhar com a campanha da ISP pelo 
fim da violência contra a mulher.   

 



JJovens 
� Patrocinar a presença de ao menos 04 

jovens no Congresso Fundacional: um 
de cada sub-região. 



IImposto Justo 
� Promover junto ao Congresso 

Fundacional um seminário sobre imposto 
justo, em particular o ITF (Imposto sobre 
Transações Financeiras).  



IIAMRECON 2015 em Miami 

� Preparar uma reunião da  CONTRAMA 
ISP com os sindicatos de Municipais dos 
Estados Unidos, do Canadá e do Caribe, 
buscando fortalecer a organização em 
toda a América.  



PPRÓXIMA REUNIÃO: 
 

� Congresso Fundacional em 2014  
 

� México? Outro?  
 
� A Comissão decidirá o lugar e data em 

Novembro. 
 


