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5º. Congresso da CNTSS/CUT 
acontece em junho

Companheiros e companheiras:

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social estará realizando seu 5º. Congresso no 2º. 
Semestre/2010 como também estará completando 15 anos de lutas e avanços.

Desde 2009 a direção da CNTSS/CUT está discutindo os preparatórios desse grande evento.
Nesse sentido estamos encaminhando à todas as entidades as primeiras orientações com todas as informações e 

prazos para que possamos viabilizar o Congresso.

3,4 e 5 de junho de 2010

 São Paulo/SP .  Estamos orçando vários hotéis e posteriormente estaremos informando o local.

 Todos os delegados e delegadas deverão chegar em SP no dia 02/06/2010 pela manhã.

Presidente: Maria Aparecida do Amaral Godói de Faria

Secretário Geral: Renato de Almeida Barros

Secretária de Finanças: Maria Julia Reis Nogueira

Secretária de Organização: Miraci Astun

Secretário de Imprensa: Irineu Messias de Araújo

Secretária de Formação: Miriam de Oliveira Andrade

Secretário de Políticas Sindicais: Cícero Lourenço da Silva

Até 24 de fevereiro de 2010 – prazo final para entrega da ficha de atualização cadastral/financeira das 
entidades do ramo filiadas à CUT ( em anexo).

12 de março de 2010 – Encerramento do prazo para regularização/quitação de débitos financeiros com a CUT.

As entidades que não estiverem em dia com suas obrigações estatutárias deverão entrar em contato com a Tesouraria 
da CNTSS/CUT para que possamos, juntamente com a Tesouraria da CUT, formalizar a regularização de débito. Sempre 
observando o prazo limite.

Posteriormente estaremos encaminhando  correspondência específica para os sindicatos em débito, juntamente com 
o valor da dívida, para que possa iniciar o processo de negociação e regularização.   

22 de março a 23 de abril de 2010 – Prazo para realização de assembléias para eleição de delegados(as) ao 5º 
Congresso da CNTSS/CUT.

1. Data do Congresso:

Local:

Chegada das delegações:

 2. Comissão Organizadora do 5º. Congresso:

3. Prazos do 5º Congresso

 



A data da assembléia para eleição dos(as) delegados(as) deve ser informada com, no mínimo, 10 (dez) dias de 
antecedência para designar o representante da CNTSS/CUT que irá acompanhá-la.

O coeficiente para eleição dos(as) delegados(as) será divulgado posteriormente.

Até 30 de abril de 2010 – Prazo final para envio de atas e listas de presença das assembléias e fichas de 
inscrição dos(as) delegados(as) eleitos(as).

Até 10 de abril de 2010 – Prazo final para pagamento da taxa de inscrição.

Esta taxa será definida posteriormente, mediante levantamento dos orçamentos do Congresso.

Considerando que a  CNTSS/CUT completa 15 anos em 2010 e que conjuntura nos coloca muitos desafios e a 
necessidade de fortalecer o conceito de Seguridade Social, enquanto articulação de políticas públicas e enquanto 
concepção de organização sindical, a proposta é que o tema do 5º Congresso reflita a idéia de fortalecer, consolidar e 
afirmar o ramo.

Nesse sentido estaremos definindo o Tema e a logomarca nos próximos dias e estaremos informando à todas as 
entidades.

A elaboração do texto base do 5º Congresso e demais questões pendentes serão encaminhadas para a reunião 
do Secretariado da CNTSS/CUT, a realizar-se nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro de 2010, em Brasília.

Em breve estaremos enviando mais informações.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 5º. CONGRESSO CNTSS/CUT

4.Tema do Congresso

5. Texto Base
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
Ficha de atualização cadastral/financeira

http://www.cntsscut.org.br/congresso2010/Ficha.doc
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