
CNTSS/CUT mantém inscrições para 
Assembleia Extraordinária que ocorre na 
sexta-feira (14/05) 
07/05/2021 
Inscrições podem ser feitas até 12 de maio; Assembleia, que será por 
plataforma Zoom, tem como ponto de pauta exclusivo a ratificação da 
Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 08/10/2020 
 
Escrito por: Assessoria de Imprensa CNTSS/CUT 
  
A Direção da CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social encaminhou, no último 30 de abril, convocatória às suas 
entidades orgânicas filiadas, Sindicatos e Federações, para participação na 
Assembleia Geral Extraordinária proposta para acontecer, por meio de 
plataforma digital Zoom, na sexta-feira, 14 de maio, com primeira convocatória 
às 17h00 e segunda às 17h30. 
  
A pauta da Assembleia visa tratar exclusivamente da ratificação da Assembleia 
Geral Extraordinária ocorrida em 08 de outubro de 2020, cuja pauta, à época, 
se referia à prorrogação de mandato da Direção Nacional  e do Conselho Fiscal 
da Confederação até a data de 30 de agosto de 2021. 
  
Seguindo ainda as determinações legais, a direção da Confederação efetivou a 
publicação de Edital de Convocação da Assembleia Extraordinária na edição 
de 30 de abril de 2021 no DOU – Diário Oficial da União, em conformidade 
também ao Estatuto Social e art. 173 da lei 10.406/2002, O documento enviado 
agora em 30 de abril às entidades esclarece também o processo de inscrição 
para participação na Assembleia. 
  
Foi determinado pelos organizadores que os interessados em participar têm até 
a data de 12 de maio para inscreverem-se através do 
email: diretoria@cntsscut.org.br. Os dados necessários para inscrição são: 
nome completo, email e número do celular para que possa posteriormente, até 
às 14 horas de 14 de maio, receber o link para participação da Assembleia 
Extraordinária. 
  
  
Clique aqui e veja o ofício de convocação: 
  
  
Clique aqui e veja publicação no DOU: 
  
  
  
José Carlos Araújo 
Assessoria de Imprensa da CNTSS/CUT 
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