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À 
 
Todas as entidades e movimentos que filiados à CSP-CONLUTAS – Central Sindical e Popular 
 
REF: 2 CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL – 24 e 25 de julho 2020  
 
A Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas Central Sindical e Popular, reunida em 19 de junho de 
2020, convocou a próxima Reunião da Coordenação Nacional para os dias 24 e 25 de julho de 2020. 
 
Considerando a pandemia e a necessidade de nos reunirmos em Coordenação Nacional com a segurança de 
isolamento social a SEN decidiu por realiza-la via videoconferência pela plataforma ZOOM. Por isso é 
MUITO IMPORTANTE QUE DESDE JÁ @S COMPANHEIR@S BAIXEM O APLICATIVO ZOOM EM SEU CELULAR 
OU COMPUTADOR. 
 
A reunião da Secretaria Executiva Nacional realizada em 03 de julho de 2020 aprovou o seguinte 
ordenamento de pauta: 
 
Sexta-feira (24/07/2020) 
14h às 16h - Conjuntura Internacional 
16h às 17h – Painel: Fortalecimento e Unificação das lutas para enfrentar a pandemia e os governos 
genocidas 
 
Sábado (25/07/2020) 
9h às 13h - Painel Conjuntura Nacional 
13h as 15h30 - Intervalo para almoço 
15h30 às 17h30 - Informe dos setoriais 
17h30 às 18h30 - votação das resoluções 
 
Pela excepcionalidade do momento, e levando em conta o enorme desafio para a realização dessa Reunião 
de Coordenação Nacional, até 24 de julho (início da RCN), talvez seja necessário a emissão de comunicados 
contendo explicações sobre calendário/prazos, credenciamento, funcionamento da plataforma zoom e 
outras questões organizativas. 
 
1 – PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO – será exigido para o credenciamento da delegação COM DIREITO 
A VOTO, de cada entidade e movimento, que estejam em dia com suas obrigações financeiras ordinárias 
para com a CSP-Conlutas. 
 
E, conforme deliberação da reunião da SEN de 03 de julho último, estar em dia com a Central significa:  
(a) Entidades sindicais devem ter pago pelo menos até a mensalidade do mês de abril/2020. 
(b) Oposições e Minorias e Sindicatos Rurais: Pagar o percentual de 25% da Anuidade/2019, correspon-
dendo ao valor de R$ 261,25. 
(c) Movimentos populares, de luta contra as opressões e juventude: Pagar o percentual de 25% da Anui-
dade/2019, correspondendo ao valor de R$ 130,62. 
 
Credenciamento aberto: 
(a) Para o credenciamento, as atas e os comprovantes de pagamento para quem estiver em atraso devem 
ser encaminhadas desde já para o e-mail da Secretaria até 20/07, quando será encerrado. Os dias 21 e 22 
de julho serão destinados para o credenciamento dos 5% do total de representantes destinados para o 
Movimento Popular, Opressões e Juventude, ou seja, atas e comprovantes de pagamento devem ser 
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enviados para a secretaria até a data limite de 20/07. Não haverá credenciamento em 24 e 25 de julho, dias 
da realização da RCN. 
(b) Para se credenciar será necessário preencher a ficha cadastral clicando no link abaixo: 
 

● Ficha cadastral para inscrição de REPRESENTANTES/DELEGADOS 
https://forms.gle/4LND7aUET5V6LgZU6 
 
● Ficha cadastral para inscrição de OBSERVADORES 
https://forms.gle/7boh51AXDDLAySzj7 

 
(c) RESUMO: Se estiver em dia com as finanças realize assembleia e/ou reunião da entidade, escolha 
REPRESENTANTES e OBSERVADORES e então preencha a ficha cadastral (ACIMA). Não se esqueça de 
mandar a ATA para o e-mail da secretaria: secretaria@cspconlutas.org.br 
As entidades que não estiverem em dia financeiramente com a tesouraria da CSP-Conlutas somente 
poderão credenciar OBSERVADORES para a reunião. Informações podem ser obtidas pelo email da 
secretaria  
 
Endereço para envio de ata e comprovantes de pagamento: secretaria@cspconlutas.org.br 
 

 
 
2 – REUNIÕES SETORIAIS: 
As reuniões setoriais devem acontecer de 25 de junho à 15 de julho, e os respectivos relatórios devem ser 
entregues na Secretaria (e-mail: secretaria@cspconlutas.org.br) até o dia 16, para que sejam divulgados no 
site e pela rede de e-mails e todos tenham conhecimento. Qualquer ponderação no relatório poderá ser 
enviada até o dia 22 de julho. Os relatórios serão submetidos a aprovação na RCN; 
As reuniões dos Setoriais serão realizadas por videoconferência e devem ocorrer no prazo especificado no 
calendário, portanto, fiquem atentos, marquem o quanto antes. 
 
3 – CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
As condições para participação, com direito a voto, nas reuniões da Coordenação Nacional, de acordo com 
o Estatuto, seguem relacionadas abaixo: 
 
- Entidades sindicais, oposições sindicais e minorias de diretorias 
Até 4.999 trabalhadores: 1 voto 
De 5.000 a 19.999: 2 votos 
De 20.000 a 39.999: 3 votos 
De 40.000 a 79.999: 4 votos 
De 80.000 em diante: 5 votos, mais 1 a cada 20.000 ou fração de 10.000, limitado a 10 votos 
 

https://forms.gle/4LND7aUET5V6LgZU6
https://forms.gle/7boh51AXDDLAySzj7
mailto:secretaria@cspconlutas.org.br
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A base de representação das oposições sindicais deve ser definida a partir do percentual de votos obtidos 
na eleição sindical, aplicado sobre o total de trabalhadores na base. No caso das minorias a representação 
será definida pela proporção que representam na diretoria da entidade, aplicada sobre o total de 
trabalhadores na base da entidade. 
 
- Movimentos populares: 
1 – OCUPAÇÕES 
- Até 500 famílias: 01 representante 
- de 501 a 1.000: 02 representantes 
- de 1.001 a 2.000: 03 representantes 
- mais de 2.000: proporção de 1 representante para cada 1.000 
 
2 – NÚCLEOS COMUNITÁRIOS 
- Até 125 pessoas em assembleia: 01 representante 
- de 126 a 250 pessoas em assembleia: 02 representantes 
- de 251 a 500 pessoas em assembleia: 03 representantes 
- mais de 500 pessoas em assembleia: proporção de 1 para cada 250 
 
- Entidades estudantis e movimentos de luta contra a opressão: Em 23/07 mesmo, logo após fechamento 
do credenciamento, os representantes desses setores deverão se reunir e escolher uma delegação limitada 
a 5% do total dos participantes com direito a voto na reunião. 
 
 
 
Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas Central Sindical e Popular 
08 de julho de 2020 


