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2 - Nome e localização do coautor 
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3 – Título da Tese 
Reuniões Itinerantes da DIREX e do CDS. 
 
4 - Objetivo 
Aproximar os componentes da DIREX e os Delegados Sindicais dos filiados do 
sindicato, de forma a permitir-lhes conhecer as rotinas dessas instâncias 
sindicais e participar das decisões por elas emanadas. Percebe-se que os filiados 
não conhecem a rotina de trabalho dessas instancias sindicais. 
 
5 - Resumo 
A DIREX e o CDS reunem-se periodicamente em Brasília, em datas pré-
estabelecidas que nem sempre coincidem. 
Propõe-se que ao menos uma reunião do CDS e duas da DIREX, por ano, ocorram 
em Estados da Federação. As reuniões devem destinar ao menos um dia para 
participação ativa dos filiados nos debates dos temas pautados.  
Deve-se avaliar os custos adicionais, tendo em vista restrições da malha 
aeroviária para alguns Estados. 
Reuniões itinerantes visam aproximar o sindicato dos filiados, de forma a 
permitir que estes conheçam suas rotinas e participem dos debates pautados, 
sem onerar o sindicato. 
 
6 - Introdução 
Em alguns casos há coincidência entre as datas. Na maioria dos casos reunem-se 
em datas distintas. 
Percebe-se que os filiados não conhecem a rotina de trabalho dessas instancias 
sindicais, nem tampouco seus componentes e suas competências. 
Faz-se necessário possibilitar que os filiados conheçam a rotina das reuniões da 
DIREX e do CDS e possam contribuir em suas discussões e deliberações. 
 
7 - Desenvolvimento 
Propõe-se que ao menos uma reunião do CDS e duas da DIREX, por ano, ocorram 
em Estados da Federação. 
As reuniões devem destinar ao menos um dia para participação ativa dos filiados 
nos debates dos temas pautados. 
Deve-se considerar os custos adicionais com passagens para alguns Estados, 
tendo em vista restrições da malha aeroviária, de forma a não exceder 
demasiadamente, em relação aos custos das reuniões em Brasília, a fim de não 
onerar o sindicato. 
 
8 - Conclusão 



Reuniões itinerantes das instâncias sindicais visam aproximá-las dos filiados, de 
forma a permitir que estes conheçam suas rotinas e participem dos debates 
pautados.  
 
DIRETRIZ: 
Realização de no mínimo um reunião do CDS e duas da DIREX, por ano, em 
Unidades da Federação fora de Brasília. Destinar ao menos um dia para 
participação ativa dos filiados nos debates dos temas pautado. Avaliar a malha 
aeroviária, de forma a não onerar  significativamente. 


