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As direções dos Sindicatos e Federações filiadas à CNTSS devem 
ficar atentas aos prazos estabelecidos para as próximas etapas de 
elaboração do Congresso. 
 

Escrito por: Assessoria de Imprensa CNTSS/CUT 
  
A Comissão Organizadora do 6º Congresso da CNTSS se reuniu na última 
segunda-feira, 08 de abril, para dar prosseguimento aos preparativos do evento. O 
encontro permitiu a deliberação de novas orientações voltadas à preparação do 
Congresso, marcado para o período de 27 a 31 de maio, em São Paulo. 
 
As direções dos Sindicatos e Federações filiadas à CNTSS devem ficar atentas 
aos prazos estabelecidos para as próximas etapas de elaboração do Congresso. A 
Comissão destaca a atenção que devem ter com o prazo de inscrição de seus 
delegados, que vence em 30 de abril. A agilidade na entrega das inscrições 
permitirá a preparação de toda a infraestrutura necessária para o evento e para 
acolhida dos trabalhadores. 
 
Outro ponto importante é a definição do custo por delegado para participação do 
Congresso. Os estudos, neste sentido, apontaram o valor de R$ 1.700,00 (hum 
 mil e setecentos reais) por delegado inscrito. Este valor deverá ser pago até 10 de 
maio, por meio de depósito no Banco Bradesco,  agência 3003-1, conta corrente nº 
109.170-0, em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social. 
 
Também foram avaliados os critérios para participação no 2º Encontro Nacional de 
Mulheres do Ramo da Seguridade Social, que acontecerá no dia 27 de maio, das 
14h00 às 18h00.  Entre as questões apresentadas está a indicação da 
necessidade de preenchimento da ficha de inscrição específica para este evento. 
A participação, neste caso, está atrelada apenas às delegadas inscritas para o 6º 
Congresso.  Veja a íntegra das deliberações tiradas pela Comissão: 
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  São Paulo, 09 de abril de 2013. 
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Aos 

Sindicatos filiados à CNTSS/CUT 
 

Att.: Presidência/Secretaria Geral/Coordenação Geral 
 
Ref.: 6º. Congresso da CNTSS/CUT 

  
Companheiros e companheiras: 

 
Estamos encaminhando orientações ao 6º. Congresso CNTSS/CUT.  
  

 

1. Data do Congresso: 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2013 

Local:  Novotel Jaraguá São Paulo Conventions situado na Rua Martins 

Fontes, No. 71, Bela Vista, SP. 

 
 Chegada das delegações: Todos os delegados e delegadas deverão 

chegar no local a partir das 11h00 do dia  27  de maio e deverão retornar 
aos seus Estados a noite do dia 30.04 e manhã de 31.04, dependendo dos 

horários disponíveis de voo. 
 
 

2. Valor da taxa de inscrição: em reunião da Comissão Organizadora 
do 6º. Congresso, realizada em 08.04.2013 foi feito debate sobre o 

valor de inscrição por delegado(a) em cima de levantamento 
orçamentário. Nesse sentido ficou definido a taxa de R$ 1.700,00 

(hum mil e setecentos reais) por delegado(a) que deverá ser paga 
até 10.05.2013. O valor deverá ser depositado na conta do Banco 
Bradesco; Agência: 3003-1, C/C: 109.170-0 em nome da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. 
Caso não haja pagamento até o prazo indicado não estaremos 

emitindo os bilhetes aéreos da entidade. 
 

3.  Prazo para inscrição de delegados(as): A Comissão 

Organizadora do 6º. Congresso solicita à todas as entidades que já 
estão de posse dos nomes dos(as) delegados(as) ao 6º. Congresso 

que nos encaminhem com a maior brevidade a documentação 
preenchida para que possamos viabilizar a infra estrutura do evento 

de forma que possamos proporcionar uma boa estadia para 
todos(as).  
Toda documentação deverá ser encaminhada a Sede da CNTSS/CUT 

situada à Rua Caetano Pinto, 575 – 1º. Andar – Brás – São Paulo – 
SP – CEP: 03041-000. 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

4. Delegados Natos: São delegados natos ao 6º. Congresso da 

CNTSS/CUT 
 

. Os membros da Direção Nacional da CNTSS/CUT: Secretariado;  
Direção Executiva  e Suplentes.  
 

. Os membros da Direção Nacional da CUT do ramo da seguridade 
social 

 
Solicitamos que a entidade pague a inscrição de seu delegado nato. 

 

5. Encontro de Mulheres do Ramo da Seguridade Social: No dia 27 
de maio de 2013, das 14h00 às 18h00, estaremos realizando o 2º. 

Encontro Nacional de Mulheres do Ramo da Seguridade Social 
(programação em anexo) com a presença das delegadas ao 6º. 

Congresso. Nesse sentido, estamos solicitando que as delegadas que 
quiserem participar da atividade preencha a ficha de inscrição em 
anexo para que possamos providenciar a passagem aérea com 

antecedência.  
Atenção: só poderão participar desse Encontro Nacional de Mulheres 

apenas as delegadas ao 6º. Congresso. 
 

6. Temário: 

. Conjuntura Nacional e Internacional; 

. Conferência: “A Seguridade Social na perspectiva do 

desenvolvimento do Brasil”; 
. Balanço político e organizativo da CNTSS/CUT; 

. Plano de Lutas 

. Eleição e posse da direção para o triênio 2013-2016  
 

7. Observadores e convidados: 
. Por deliberação da  direção não estará previsto ao 6º. Congresso da 

CNTSS/CUT a figura do(a) observador(a) e do(a) convidado(a). 
 

8. Comissão Organizadora do 6º. Congresso: 
 
Presidente: Maria Aparecida do Amaral Godói de Faria 

Secretário Geral: Renato de Almeida Barros 
Secretária de Finanças: Francisca Alves de Sousa 

Secretário de Políticas Sociais – Cícero Lourenço da Silva 
Secretária de Relações do Trabalho – Maria de Fátima Veloso Cunha 
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