Prazo para inscrição na 6ª Plenária Estatutária
da CNTSS/CUT termina em 30 de setembro
25/09/2014

Documentação deve ser encaminhada à sede da Confederação em São Paulo
Escrito por: Assessoria de Imprensa CNTSS/CUT

A Comissão Organizadora prorrogou até 30 de setembro de 2014 o prazo para inscrição
dos(as) delegados(as) à 6ª Plenária Estatutária da CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Seguridade Social. Este 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(as)
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 email (diretoria@cntsscut.org.br) ou fax (11) 3208-4950 aos cuidados de Rosi.
O mesmo prazo, 30 de setembro, deverá ser observado 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. Outra importante determinação da Comissão foi a
alteração do dia do evento, que agora acontece de 25 a 28 de novembro, com local ainda a ser
definido.
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.

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
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