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A CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social realizará entre os dias 27 a 29 de 
novembro, em local ainda a ser definido, a sua 6ª Plenária Estatutária. A iniciativa consta das determinações presentes 
no Estatuto da Confederação. As informações sobre os procedimentos iniciais ao processo de inscrição dos delegados 
(as) estão sendo encaminhadas por meio de ofício às entidades filiadas a Confederação via Correio. 
  
A Comissão Organizadora da Plenária é formada por Sandro Cezar, Célia Regina Costa, Francisca Alves Sousa, Maria 
de Fátima Veloso Cunha e Cícero Lourenço da Silva, respectivamente, Presidente e secretários Geral, de Finanças, 
Relação do Trabalho e Políticas Sociais. Cláudia da Silva dos Santos e Arlindo da Silva Lourenço, respectivamente, 1ª 
Tesoureira e secretário de Relações Internacionais, também fazer parte da organização da Plenária. 
  
Além das informações sobre a composição dos delegados à Plenária, a Comissão Organizadora destaca alguns prazos 
do cronograma que devem ser observados cuidadosamente pelas entidades. O primeiro deles é 01 de setembro, data 
limite para que a entidade convoque uma reunião da Direção e/ou Coordenação Plena para discutir e deliberar pelo 
nome dos representantes. 
  
Na sequência, 08 de setembro, é o prazo limite para que a entidade encaminhe para a sede da CNTSS/CUT em São 
Paulo a Ficha de Inscrição com seus dados e dos delegados (as) juntamente com os seguintes documentos: Ata da 
reunião da Direção e ou Coordenação e lista de presença. Esta documentação poderá ser enviada por correio ou via e-
mail (diretoria@cntsscut.org.br) ou fax (11) 3208-4950 aos cuidados de Rosi. 
  
Outra data a ser observada é 15 de setembro, prazo final para que as entidades que estiverem em débito com a CUT 
regularizem sua situação financeira. Feita a regulamentação, deverão encaminhar o documento comprobatório para 
(tesouraria@cntsscut.org.br), a/C de Jussara,   e (secgeral@cntsscut.org.br), a/C de Luciana. 
  
As demais informações, tais como taxa de inscrição, voo e translado e participação de observadores (as), estão 
contidas no ofício enviado pelo Correio às entidades. Maiores detalhamentos serão encaminhados posteriormente pela 
Comissão Organizadora. 
  

Acesse a íntegra do documento enviado pela Comissão Organizadora 
  

Acesse a Ficha de inscrição de delegados eleitos - 6a. Plenária Estatutária 

Acesse a Ficha de inscrição de observador(a) - 6a. Plenária Estatutária 

Acesse a Lista de presença da reunião 
  
  
José Carlos de Araújo 
Assessoria de Imprensa CNTSS/CUT 
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