Orientações finais e informes sobre o credenciamento da delegação da CSP-CONLUTAS
Companheiros (as)
Comunicamos com muita satisfação que nossa base estará representada no III Congresso da
CSP-CONLUTAS com uma delegação de 66 delegados, com membros de 25 seções diferentes
da nossa base, concretizando uma importante vitória.
Os (As) delegados(as) do SINASEFE serão compostos da seguinte forma:
Seção
SINTEF-PB (minoria)
SINASEFE – EAF/SL
SINASEFE – IFRJ
SINASEFE – ACRE
SINASEFE – IFRR
SINASEFE – SP
SINASFE – STA TEREZA
SINASEFE – IFES
SINASEFE – IFF
SINASEFE – SC
SINDSCOPE (minoria)
SINTIFCE
SINASEFE – IFAM
SINASEFE – CARIRI
SINASEFE – EMR - PE
SINASEFE – IFBA
SINASEFE NACIONAL
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Enviou dados
Ok
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Ok
Ok

Últimas Orientações:
1) As seções de base que elegeram delegados(as) devem urgente pagar a mensalidade, a
partir de setembro, da CSP CONLUTAS, 5% da sua arrecadação, caso contrário sua
delegação vira automaticamente observadores(as) .
CONTA: Banco do Brasil, agência: 4223-4, Conta Corrente: 8908-7, Cliente: Central
Sindical CONLUTAS.
2) O recibo do pagamento deve ser solicitado, após deposito realizado, pelo email secretaria@cspconlutas.org.br (importante levar o recibo ou o comprovante de
deposito para o congresso).
3) O cadastramento da delegação (titular, suplente e observador) deve ser feito até o dia
18.09, portanto deve-se enviar o mais breve possível a lista da delegação para o email: dn@sinasefe.org.br, com cópia para o e-mail: davidlobaoifpb@gmail.com ou
para o what aap 083 986805379. Nesta lista deve constar: nome completo, nome
social, RG, CPF, se tem necessidade especial, se toma remédio controlado.

O não envio destas informações até o dia 18.09.2017, inviabilizará o cadastramento da
delegação.
4) Até o dia 17.09 deverá ser feito o depositado identificado na conta do SINASEFE o
valor correspondente ao credenciamento da delegação da seção (R$ 1050,00 por
membro), envia cópia do depósito para o email: dn@sinasefe.org,br, com cópia para
clebcosta@gmail.com.
CONTA: DEPÓSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, agência: 2883-5, Conta
Corrente: 429415-7, IDENTIFICADOR 1 CNPJ DA SEÇÃO, IDENTIFICADOR 2 NÃO
PRECISA, IDENTIFICADOR 03 NOME DA SEÇÃO, SE FOR TED USAR DADOS NORMAIS
NECESSÁRIOS AG. 2883-5 CONTA 429.415-7 E CNPJ 03.658.820/0001-63.
5) As
atas
das
assembleias
deverão
ser
enviadas
para
o
email: congressodacspconlutas@csp.conlutas.org.br e levadas à original para o
congresso, pois, poderão ser solicitadas para conferencia.
6) As minorias do SINDSCOPE e SINTEF-PB seguem rito próprio, pois, são sindicatos com
cartas sindicais próprias, porém sua bancada de representantes deve ser comunicado
a DN com cópia para David Lobão, para que não ocorra duplicidade de representação.
7) Qualquer seção que queira participar do III Congresso da CSP-CONLUTAS como
observadora pode enviar as informações da sua bancada até o dia 17.09.2017, fazendo
o deposito na conta do SINASEFE do valor da inscrição (siga orientação do item 5).
8) Qualquer dúvida entre em contato com David Lobão – representante da SINASEFE na
CSP-CONLUTAS (Celular e what aap 083 986805379).

Saudações

