RELATÓRIO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO
3º CONGRESSO NACIONAL DA CSP-CONLUTAS
Data: 15 de agosto de 2017
Participantes: Paulo Barela, Gesa Linhares, Rita Souza e Amauri Fragoso
Pauta:
1. Apuração e deliberação sobre pendências
2. Solicitações de autorização para realização de assembleias fora do prazo regimental
3. Consulta solicitada pelo companheiro Érico da SEE da CSP-CONLUTAS/RS
1. Apuração e deliberação sobre pendências financeiras: a Comissão Organizadora debateu e deliberou
sobre os seguintes casos de entidades inadimplentes:
 Oposição SSPUMI/Iguatú/CE – Aprovada a prorrogação do prazo para o dia 17 de agosto para pagamento
dos 40% do montante da divida da entidade.
 SINDIFIPI – Seção do ANDES-PI – Aprovado o pagamento da dívida em 4 (quatro) parcelas à partir de
setembro sem a necessidade de pagamento de 40% do total da dívida.
 SINTUFSCAR – Aprovado o pagamento da dívida em parcelas que serão acrescidas no pagamento das
mensalidades sem a necessidade de pagamento de 40% do total da dívida. O montante da dívida terá um
perdão de 50% que se refere à parte do repasse para a estadual. Esse acordo deverá ser homologado pela
CSP-Conlutas/SP.
 Sindicato dos Servidores Municipais de Alagoinhas/BA – Aprovado o parcelamento da dívida até o limite
de R$ 750,00 mensais com perdão de 50% do montante da dívida que se refere ao repasse à estadual.
Esse acordo deverá ser homologado pela CSP-Conlutas/BA.
 SINTUSP – Aprovado o parcelamento de 40% da dívida com pagamento imediato de R$ 10 mil e um
cheque pré-datado para novembro no valor de R$ 21,080,00. A quitação integral da dívida será feita em
24 parcelas de R$ 1.942,50, que deverão ser pagas simultaneamente com as mensalidades regulares.
 Ampliação de prazo para negociação de dívidas: Considerando que ainda está baixo número de
entidades inadimplentes que buscaram a Comissão de Finanças para negociar suas dívidas com a Central
(46 até o momento desta reunião), a Comissão de Organização do Congresso decidiu prorrogar até a data
da próxima SEN (24/08) o prazo para que as entidades busquem a Comissão de Finanças para apresentar
propostas de negociação de dívidas de acordo com os critérios aprovados nas instâncias da Central.
 Sobre a situação financeira das novas filiações: tendo em vista que o regimento é omisso a Comissão
Organizadora definiu o seguinte: as entidades que possuem arrecadação regular, como os sindicatos,
federações, etc, deverão estar em dia com as suas mensalidades até a data do Congresso. As entidades
sem arrecadação regular como, por exemplo, os movimentos populares, devem antecipar até data do
início do Congresso a sua anuidade do ano de 2017.
2. Solicitações de autorização para realização de assembleias fora do prazo regimental: a Comissão
debateu as solicitações que foram enviadas até a data desta reunião e foram acatadas todas as
solicitações (anexas) das seguintes entidades: SINTRAJUD/SP, Oposição Sindical Nacional SINDICATO DE
LUTA do ASSIBGE/SN, e SINASEFE NACIONAL.
3. Pedido de esclarecimento solicitado pelo companheiro Érico da SEE da CSP-CONLUTAS/RS: a Comissão
debateu o pedido de esclarecimento do companheiro Erico Corrêa do Sindicaixa e da Secretaria Executiva
Estadual da CSP-Conlutas/RS, a cerca do percentual de representação das oposições no congresso e
enviou resposta por escrito ao companheiro.
Não havendo nada mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião

