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CT078/2021 

São Paulo, 06 de agosto de 2021. 
 
Aos 

Delegados (as) eleitos (as) para o 8º. Congresso Nacional da CNTSS/CUT 

  

 Companheiros (as) 

 

Em tempos de pandemia tivemos que mudar o nosso modo de vida, de trabalhar e de se 

organizar. 

Por conta disso  o  8º. Congresso da CNTSS/CUT deverá acontecer de forma virtual e, para 

que tudo ocorra tranquilamente, a opção foi readequar o formato das mesas de 

apresentações. 

Realizamos Encontros Nacionais com os Setores da CNTSS/CUT , sendo eles: Saúde privada e 

Categorias, Assistência Social, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, 

Saúde Pública Estadual, Federais e também Mulheres. 

Foram mais de 300 propostas aprovadas ao Plano de Lutas que deverão ser levadas ao 8º. 

Congresso da CNTSS/CUT. 

Porém, devido ao fato de a  realização do Congresso acontecer de forma virtual e por meio 

período apenas, não haverá tempo hábil para discutir proposta por proposta em trabalho de 

grupo. 

Neste sentido estamos encaminhando a todos os delegados e delegadas eleito por sua 

entidade o Plano de Lutas aprovado nos Encontros Nacionais setorias onde poderão fazer 

emendas e reencaminhar à CNTSS/CUT. O debate das emendas deverá acontecer da 

seguinte forma: 

1) O ideal seria que cada  entidade reunisse os(as) delegados eleitos(as) para debater 

item por item do Plano de Luta e propor emendas; 

2) Não havendo reunião com a delegação, o delegado ou a delegada pode propor 

emendas ao Plano de Lutas; 

3) As emendas ao Plano de lutas poderão ser: Aditivas, Substitutivas ou Supressivas. 

4) Todas as propostas de emendas encaminhadas pelos(as) delegada(as) ou delegação 

deverão ser debatidas na Comissão Organizadora do Congresso que avaliará uma por 

uma.  

5) Só irá para o plenário as emendas que necessitarão de um debate entre os 

participantes do Congresso; as demais poderão ser inseridas no Plano de Lutas 

automaticamente; 

6) Ao final do debate o Plano de Luta deverá ser aprovado em conjunto; 
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Todas as propostas de emendas deverão ser entregues à diretoria@cntsscut.org.br a/c 

de Rosi no prazo máximo  de 15 de agosto. Após essa data não receberemos mais 

propostas. 

 

Sem mais para o momento 

 

Atenciosamente 

 

  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 8º. CONGRESSO CNTSS/CUT 
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