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ATA DO 13° CONCUT — DÉCIMO TERCEIRO CONGRESSO NACIONAL DA CENTRAL ÚNICA DOS
TRABALHADORES — CUT, REALIZADO NOS DIAS SETE, OITO, NOVE E DEZ DO MÊS DE OUTUBRO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
,)s sete, oito, nove e dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, conforme convocação do edital
em anexo, realizou-se o 130 CONCUT — Décimo Terceiro Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores CUT, no Ginásio Falcão, localizado na Avenida Presidente Kennedy, s/n°, bairro Vila Nova Mirim, cidade de Praia
Grande, no estado de São Paulo. Aberto com a participação de 1.705 (um mil setecentos e cinco) delegadas e
delegados credenciados, representando 3.973 (três mil e novecentos e setenta e três) entidades sindicais filiadas,
oposições sindicais reconhecidas e acompanhadas pela CUT, de 26 (vinte e seis) Estados e do Distrito Federal .e das
Vagner
entidades nacionais orgânicas à CUT. A mesa diretora dos trabalhos ficou assim constituída: Presidente,
Freitas de Moraes e Secretário, Sr. Sergio Aparecido Nobre. A pauta do Congresso, definida pela Direção Executiva
Nacional da CUT e amplamente divulgada junto às Entidades Filiadas, foi apresentada pelo Secretário de meSa. Sr.
Sergio Aparecido Nobre. Os delegados e delegadas eleitos(as) conforme estabelecido no artigo 490 do estatutO: da
CUT, debateram, deliberaram e aprovaram por unanimidade, os seguintes assuntos, ficando composta pelo seguinte
ternário: 1) Conjuntura nacional e internacional; 2) Estratégia; 3) Organização e Financiamento; 4) Estatuto; 5) Plano
de Lutas; 6) Moções; 7) Eleição da Direção Executiva e do Conselho Fiscal da CUT Nacional. Após ato de solenidade
e abertura do 13° CONCUT — Décimo Terceiro Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores - CUT, e
observado o cumprimento do quorum em primeira chamada, foram cumpridos o ternário, conforme pauta
mencionada. Foram debatidos os textos dos itens: 1, 2, 3, 5, 6 e conforme decisão da Coordenação Nacional do 13°
CONCUT os mesmos serão publicados na integra no caderno de resoluções do 13° Congresso Nacional da Central
Onica dos Trabalhadores, a serem enviados às entidades filiadas. No item 4) Estatuto — foi aprovado, com
observância do quórum em primeira chamada, por unanimidade, o novo estatuto da Central Única dos Trabalhadores,
que ficou com a seguinte redação: "ESTATUTO DA CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES Aprovado no
130 CONCUT (2019). APRESENTAÇÃO. A expressão da vontade, da determinação e da organização,da
classe trabalhadora, aqui representada pela Central única dos Trabalhadores, se traduz em dois momentos: nas
lutas que desenvolve pela consolidação de uma sociedade justa, democrática e socialista e no conjunto de normas
de conduta, de princípios e objetivos que regem sua concepção e prática e seu projeto político-organizativo.
Elaborado, debatido e aprovado durante o 3° CONCUT, em 1988, o Estatuto da CUT sofreu modificações em fun:ção
do crescimento da nossa Central, da consolidação do projeto político-organizativo CUTista, mas, principalmente iam
função do aperfeiçoamento das relações democráticas tanto na sociedade quanto no movimento sindicai,
Contribuições vieram de todas as regiões do país e de todas as categorias e ramos, em vários momentos: no 4°
CONCUT, em 1991; na 5a Plenária Nacional, em 1992; na 6a Plenária, em 1993; no 5° CONCUT, em 1994; ná 9a
Plenária Nacional, em 1999; na 12a Plenária Nacional, em 2007; no 10° CONCUT, em 2009 e na 13a Plenária em
2011. Uma das mudanças mais relevantes e significativas foi a conquista da Paridade de Gênero, aprovada no 11°
CONCUT (2012) e consagrada nas eleições das Direções Estaduais e da Executiva Nacional durante os Congressos
Estaduais e Nacional no processo do 12° CONCUT. Na 14a Plenária, realizada em Guarulhos ern 2014, foi dada
continuidade à atualização de nosso projeto político-organizativo com diversas alterações remetidas à DireçãO
siacional da CUT de 11 e 12 de dezembro de 2014. Durante.° processo nacionalmente articulado que enVolveu as,
Assembleias de Base, os CECUTs e o 120 CONCUT, o Estatuto de nossa Central foi amplamente debatido à luz da;
estratégia CUTista e de seu projeto político-organizativo. Nesta publicação, constam as alterações aprovadas no 120
CONCUT, realizado em São Paulo, de 13 a 17 de outubro de 2014. Q 130 CONCUT ocorreu numa conjuntura de forte
crise econômica e social, bem como de um intenso ataque aos direitos da classe trabalhadora, além do intensificação
das transformações do mundo do trabalho trazendo impactos e novos desafios para nossa central. Neste cenário o
13° CONCUT aprovou resoluções e modificações neste Estatuto que reforçam nosso projeto político-organizativo
CUTista e aponta questões a serem deliberadas na próxima Plenária Nacional. O exercício da democracia, a unidade
classista dos/as trabalhadores/as, o respeito às decisões soberanas dos fóruns dos/as trabalhadores/as e dos.
o avanço da
estatutos democraticamente constituídos pelas entidades são absolutamente necessários
organização da classe trabalhadora e da sua luta histórica de combate à exploração. Assi em n e da unidade
das trabalhadoras e dos trabalhadores da cidade e do campo, dos setores público e ivado, p ra defender as
necessárias transformações na sociedade brasileira e para o enfrentamento de odós os d safios que rios
apresentam, devemos observar o conjunto de regras e regulamentos expostos nas p Mas que se seguem. Somos
Fortes, Somos CUT! Brasil, 10 de outubro de 2019. Executiva Nacional da CU ESTATUTO DA CENTRAL
O. Art. i° . A
ÚNICA DOS TRABALHADORES. Aprovado no 130 CONCUT (2019). TÍTULO 1. DA
ã'
realizado
em ç
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Central Única dos Trabalhadores, fundada no 1 Congresso Nacional da Classe Trabalhadora
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O Bernardo do Campo, SP, no dia 28 de agosto de 1983, é uma associação civil composta por organizações
ndicais de trabalhadoras e de trabalhadores, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua
aetano Pinto 575 BráS tom as Seguintes características: I - é uma entidade de grau máximo de representação
sindical que se propõe a promover a organização e níveis de representação das trabalhadoras e dos trabalhadores,
em âmbito nacional, segundo princípios e'instâncias definidos por este Estatuto; II - as inStâncias organizativas da
CUT Ninarão, para fins administrativos 'e legais, com o caãter de filiais; III - para finS administrativos e legais, a
CUT adotará sistema contábil centralizado na matriz nacional, constituindo, para o conjunto de suas instâncias
organizativas, uma Unica pessoa jurídica; IV = a denominação Central Única dos Trabalhadores e/ou CUT,
acompanhada de qualquer designação, é privativa Os organismos .constituídos nas formas deste Estatuto; V- o
'número de entidades sindicais que poderão filiar-se à CUT è ilimitado e é indeterminado seu tempo. de duração; VI
- a CUT não tem finalidade lucrativa, inexistindo, portanto, distribuição de lucros ou dividendos aos/às filiados/as e
participantes; VII - a CUT tem personalidade jurídica propna1 distinta de seus/suas filiados/as, que não respondem
solidária ou subsidiariamente pêlos atos praticados pela entidade. TÍTULO II. DA FUNDAMENTAÇÃO. Capítulo I. DOS
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS. Art. 2° A Central Única dos Trabalhadores é uma organização sindical de massas em
nível máximo, de caráter ciassista, autônomo e democrático, cujos fundamentos são: o compromisso com a defesa
dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida e trabalho e o
engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialismo. Art.
30 A CUT tem como objetivo fundamental organizar, representar sindicalmente e dirigir, numa perspectiva classista,
a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil, da cidade e do campo, do setor público g privado, ativos/as
e inativoS/as, na defesa dos seus interesses imediatos e históricos. Capítulo II. DOS COMPROMISSOS
FUNDAMENTAIS. Art. 4° Para cumprir seus objetivos, a Central Única dos Trabalhadores se rege pelos seguintes
princípios é compromissos fundamentais: 1 - :Princípios: a) defende que os/as trabalhadores/as se organizem com
total independência frente ao Estado e autonomia em relação aos partidos políticos, e que devam decidir livremente
suas formas de organização, filiação e sustentação material. Neste sentido, a CUT lutará pelos pressupostos
consagrados nas convenções 87 e 151 da OIT, no sentido de assegurar a definitiva liberdade sindical para os/as
trabalhadores/as brasileiros/as; b) de acordo com -sua condição de Central sindical unitária e classista, garantirá o
exercício da mais ampla democracia em todos os seus organismos e instâncias, assegurando completa liberdade de
expressão às suas entidades filiadas, desde que- não firam as decisões majoritárias e Soberanas tomadas pelas
instâncias superiores e seja garantida a plena unidade de ação; c) desenvolve sua atuação e organização de forma
Independente do Estado, do governo e do patronato, e de forma autônoma em relação aos partidos e agrupamentos
políticos, aos credos e às instituições religiosas e a quaisquer organismos de caráter programático ou institucional;
d) considera que a classe trabalhadora tem na unidade um dos pilares básicos que sustentarão suas lutas e suas
Conquistas. Defende que esta unidade seja fruto da vontade e da consciência política dos/as trabalhadores/as e
combata qualquer forina de unicidade imposta por parte do Estado, do governo ou de agrupamento de caráter
programático:ou institucional; e) solidariza-se com todos os movimentos da classe trabalhadora, em qualquer parte
do mundo, desde que os objetivos e os princípios desses movimentos não firam os princípios estabelecidos neste
Estatuto. A CUT defenderá á unidade de ação e manteá relações com o movimento sindical internacional, desde
que seja assegurada a liberdade e autonomia de cada organização. II - compromissos: a) lutar pela igualdade de
oportunidade e de tratamento entre homens e mulheres, sem preconceito de cor/raça/etnia, idade, orientação sáual
e deficiência, nos diversos espaços do mundo do trabalho e na sociedade em geral; b) desenvolver, organizar e
apoiar todas as ações que visem a conquista de melhores condições de vida e trabalho para o conjunto da classe
trabalhadora; c) lutar para a superação da estrutura sindical Corporativa vigente, desenvolvendo todos os esforços
pára a implantação da sua Organização sindical baseada na liberdade e autonomia sindical; d) lutar pelo
estabelecimento do COntrato Coletivo de Trabalho, nos níveis gerais da dasse trabalhadora e específicos, por ramo
de atividade econômica, por setores etc.; é) apoiar as lutas concretas do movimento popular da cidade e do campo,
desenvolvendo uma relação de unidade e autonomia, de acordo com os princípios básicos da Central; O defender e
lutar pela ampliação das liberdades democráticas, corno garantia dos direitos e conquistas dos/as trabalhadores/as
e de suas organizações; g) construir a unidade da classe trabalhadora baseada na vontade, na consciência e na ação
concreta; h) promover a solidariedade entre os/as trabalhadores/as, desenvolvendo e fortalecend. _ _insciência de
classe, em nível nacional é internacional; i) defender o direito de organização n. ocais - trabalho,
independentemente das organizações sindicais, através de comissões unitárias, com o . 'letivo de r presentar o
conjunto dos/as trabalhadores/as e dos seus interesses; jj lutar pela emancipação a -is/as trabalhad.resfas como
obra dos/as próprios/as trabalhadores/as, tendo como perspectiva a .constru • da sociedade socialista; k)
os dos/as
representar perante as autoridades administrativas e judiciarias os interesses indivi.uals, coletivos e a
i
trabalhadores/as; I) desenvolver, organizar e apoiar por Meio de suas instândas,
se s
.iização e de
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combate ao assédio moral no mundo do trabalho e na sociedade, seja ele praticado nos âmbitos, interno ou externo
estrutura da Central, conforme a CONVENÇÃO 190 da OIT - Organização Internacional do Trabalho; ri)
desenvolver, Organizar e apoiar por meio de suas instâncias, ações de combate ao assédio sexual no mundo do
trabalho e na sociedade, seja ele praticado nos âmbitos, interno ou externo a estrutura da Centrai, conforme a
CONVENÇA0 190 da OIT Organização Internacional do Trabalho. TÍTULO III. DO QUADRO ASSOCIATIVO. Capitule)
I. DA CONSTITUIÇÃO, Art. 50 O quadro associativo da CUT é constituído por organizações sindicais e associações
de trabalhadores de caráter classista profissionais por ramo de atividade ou setor econômico. Parágrafo único. As
organizações sindicais de base (comissão sindical de base, delegacia sindical etc.) são definidas pelos estatutos dos
sindicatos a que se subordinam. Art. 6° A filiação ao quadro associativo da CUT se dá por intermédio de decisão
democrática e soberana dos/as trabalhadores/as, emanada por suas organizações sindicais, através de suas
instâncias máximas de deliberação (assembleias, plenárias, ou congressos, conforme seu estatuto), em reunião
ordinária ou extraordinária, da qual necessariamente deve participar um membro da Diretoria Executiva da CUT ou
alguém por ela designado, e implica reconhecimento automático e aceitação imediata &is princípios, objetivos- e
normas estabelecidas por este Estatuto. §1° A organização sindical, após aprovada sua filiação à CUT, preencherá
uma ficha de filiação e a enviará junto com seu estatuto social e ata para a Secretaria Geral da CUT Brasil. •§ 20 Pelo
ato de filiação, realizado em conformidade com este Estatuto, as entidades sindicais integram-se à estrutura da CUT.
§ 30 A desfiliação de organizações sindicais só terá efeito por intermédio de decisão democrática e soberana dos/as
trabalhadores/as, emanada de suas organizações sindicais, através de suas instâncias máximas de deliberação
(assembleias, plenárias, ou congressos, conforme Seu estatuto), em reunião ordinária ou extraordinária, da qual
necessariamente deve participar um membro da Diretoria Executiva da CUT ou alguém por ela designado. § 40 Cabe
à Executiva Nacional a análise de recursos, em última instância, dos pedidos de filiação e desfiliação. § 50 A Executiva
Nacional ,poderá tomar a iniciativa, provocada ou não, de desfiliação de Entidades por não cumprimento deste
Estatuto, consultando sempre a referida CUT Estadual e Ramo. § 60 A ata da reunião da instância máxima de
deliberação da organização sindical onde se decidiu a desfiliação deverá ser enviada .à Secretaria Geral da CUT e
produzirá afeiteis imediatos, após o seu recebimento. Art. 70 A adesão ao Estatuto da CUT implica subordinação à
proposta política da Central e àS suas instâncias organizativas e decisórias. Art. 8° A entidade filiada deve remeter
para a Estadual da CUT a ata da reunião que deliberou a filiaçãO. Art. 9° Cabe às entidades filiadas welaboraçãçi de
seus estatutos sociais, de acordo com os princípios •e objetivos estabelecidos pela CUT e desde que não, se
contraponham ao presente Estatuto. Capítulo II. DOS DIREITOS E DEVERES. Seção L Dos Direitos. Art. 10
Constituem direitos dos/as associados/as em dia Com suas obrigações sociais estatuãrias: I - participar das
atividades e dos instâncias organizativas e deliberativas, nos termos do presente Estatuto; II - receber, regularmente,
informações das decisões tomadas pela CUT e das atividades programadas e/ou desenvolvidas em todas as instâncias
da Central; III - receber, antecipadamente, as previsões orçamentárias, assim corno os balanços de prestação de
contas de todas as instâncias às quais estejam vinculadas; IV - formular críticas às deliberações emanadas das
diversas instâncias da CUT, Sempre e somente dentro de sua estrutura orgânica; V - ter assegurado amplo direito
de defesa e de recurso às instâncias superiores da Central, sobre qualquer instânda da CUT. Seção II. Dos Deveres.
Art. 11 Constituem deveres dos/as asSociados/aS: I - defender e aplicar os princípios e objetivos définidõs pela CUT;
II - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; III acatar a decisão da maioria; IV - cumprir e faie cumpriras
deliberações democraticamente tomadas; V - comunicar e manter informadas as instâncias da CUT às quais se.
vinculam sobre as atividades que desenvolve, sobre deliberações pertinentes a essas instancias, sobre eventuais
alterações estatutárias, sobre resultado de eleições e sobre o que mais for de importância para a Central; VI manter-se rigorosamente em dia com as obrigações financeiras definidas neste Estatuto, •especialmente. a.
contribuição prevista em seu art. 71. g 1° O cumprimento dos deveres expressos no intiso VI deste artigo donStitui:
condição indispensável para que a entidade seja considerada em dia com suas obrigações financeiras com a CUT.
2° O cumprimento dos deveres definidos neste artigo constitui condição indispensável para que a entidade possa
ser credenciada a participar de congressos e de outras atividades da CUT. Seção III. Das Sanções e Das Defesas e,
Recursos. Art. 12 Todas as entidades filiadas à CUT, assim como todos/as os/as dirigentes de todas as instâncias
da Central única dos Trabalhadores que deixarem de cumprir com o presente Estatuto, assim como as deliberações
dos diversos órgãos de decisão (congresso, plenária, direção e executiva de direção), poderão sofrer as seguintes ,
sanções: 1- suspensão, pela direção da respectiva instância da CUT, deixando de repres-á ar a CUT junto o sua
ad. es; II - desde 'que- já
base, assim como perda da representação de sua base junto à Central única dos Tra
tenham decorrido os prazos de defesa e de recursos (contra a suspensão) previstos o parág afo único deste artigo
e eles não tenham Sido apresentados ou tenham sido indeferidos pelos órgãos • Mpetent a Direção Nacional,
rdinário, para
representada por no mínimo 2/3 de seus membros efetivos, poderá Convocar m angras o
cada para este
deliberar sobre a suspensão do/a dirigente ou da entidade filiada suspenso; III - é á +É s•
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onde o sindicato não seja filiado à Central; V - desenvolver táticas de atuação política para enfrentar a estrutura
sindical oficial, de acordo com a realidade de cada região e de cada ramo de atividade, objetivando o fortalecimento
da CUT e o desmantelamento da estrutura oficial corporativa; VI - estabelecer relações de intercâmbio e cooperação
com entidades congêneres, em seu âmbito, sob coordenação da Secretaria de Relações Internacionais. Seção'III.
s Instâncias Deliberativas. Art. 20 São instâncias deliberativas das Confederações e das Federações estaduais,
4riterestaduais e nacionais: 1 - Congresso; II - Plenárias; III - Conselho Diretivo; IV - Direção Executiva. Subseção I.
'Ds Congressos das Confederações e das Federações Estaduais, Interestaduais e Nacionais. Art. 21 OS congressos
das Confederações e das Federações estaduais, interestaduais e nacionais são convocados por seus respectivos
St
'congressos
ou conselhos diretivos, através de inclusão do edital de convocação em suas resoluções, as quais deverão
4.'
ser enviadas por e-mail e por via postal para todas as entidades filiadas, até 10 (dez) dias antes de sua realização e
o edital de convocação também deverá ser fixado em sua sede no mesmo prazo. § 10 O quorum mínimo para
instalação do Congresso em primeira chamada será de 2/3 (dois terços) dos/as delegados/as ,eleitos/as de acordo
com o art. 25 deste estatuto. A segunda chamada será feita 1 (uma) hora após a primeira e o quorum para instalação
do Congresso será de maioria simples, metade mais um dos/as delegados/as. § 20 As deliberações gerais do
Congresso serão tomadas pela decisão da maioria simples dos delegados presentes. Art. 22 Os congressos das
Confederações e das Federações Nacionais são realizados, ordinariamente, após o Congresso Nacional da CUT, para
garantir o encaminhamento das suas resoluções, podendo também ser convocado em caráter extraordinário.
Parágrafo único. As convocações extraordinárias serão feitas pela Direção Executiva ou pelo Conselho Diretivo e
seguirão as mesmas regras de convocação dos congressos ordinários. Art. 23 Os congressos das Federações
estaduais ou interestaduais são realizados, ordinariamente, após o Congresso Nacional da CUT e do•congresso da
Confederação ou da Federação Nacional, podendo também ser convocado em caráter extraordinário. Parágrafo
único. As convocações extraordinárias do Congresso poderão ser feitas pela Direção Executiva ou pelo Conselho
Diretivo e seguirão as mesmas regras de convocação dos congressos ordinários. Art. 24 Participam dos congressos
das Confederações e Federações estaduais, interestaduais e nacionais delegados/as das entidades filiadas em dia
com suas obrigações definidas neste Estatuto, as oposições sindicais reconhecidas pela CUT Estadual e
acompanhadas pela respectiva Confederação ou da Federação Nacional e os delegados natos, de acordo conj os
critérios definidos no próximo artigo, incisos IV e V. Art. 25 O processo de definição e escolha cios/as delegados/as
obedecerá aos seguintes critérios: I -.a instância que convocar o congresso da Confederação e Federação estadual,
interestadual e nacional definirá o número básico de delegados/as ao seu respectivo congresso, considerando as
especificidades de cada ramo de atividade; II - todos os sindicatos filiados à CUT da respectiva Confederação e
Federação e em dia com os obrigações previstas neste Estatuto têm o direito e estar representados da seguinte
forma: a) seus/suas delegados/as serão eleitos/as em assembleia geral ou congresso da entidade com a presença
de um/a representante da Confederação e Federação estadual ou interestadual, obedecendo aos critérios, de
proporcionalidade e de gênero estabelecidos neste Estatuto; b) quando a eleição dos/as delegados/às ocorrer aios
congressos da categoria, este deve ser amplamente convocado, com até 10 (dez) dias de antecedência de Sua
realização, especificando na pauta, a eleição de delegados/as para o congresso, contendo o dia, local e hora em èiue.
a eleição será realizada e, aberta paro a participação de toda a categoria, não restringindo-se apenas/às .aos
delegados/as do congresso da categoria; c) a convocação da instância que elegerá os/as delegados/as deveráser:
ampla, pública e ocorrer no prazo máximo de até 10 (dez) dias que antecedem a sua realização; d) as entidades deí
base estadual poderão eleger delegados/as aos congressos da CUT em instâncias de representação de base, eleitas
por sindicalizados/as, desde que sejam compostas de pelo menos o quorum exigido para eleição dos/as delegados/as
aos congressos, ou ainda, descentralizar o processo de eleição proporcionalmente aó núrriero de sindicalizados/as
em cada região ou município do Estado, onde a entidade possua instância formal de representação, sendo que à
assembleia regional deve cumprir o quorum mínimo exigido proporcionalmente, e que a somatória dos/as
participantes das assembleias cumpra o quorum exigido para o conjunto da delegação; e) o número de delegado.;/as'
por entidade sindical filiada à CUT deverá obedecer à proporcionalidade entre o número de sindicalizados/as em
gozo de seus direitos sociais estatutários e o número básico de delegados/as para o respectivo congresso; f) cã&
entidade, independente do número de delegados/as estabelecidos/as pela proporcionalidade definida na alínea "C'
do inciso II deste artigo, terá sempre garantida a sua representação nos congressos das Con -.ereções e FederaOes
o exig to para a instância
estaduais, interestaduais e nacionais através de um/a delegado/a; g) o quorum m
eleger delegados/as será de 3 (três) vezes o número total de delegados/as ao .; a entidade as oposições têm
direito. III - todas as oposições sindicais reconhecidas pela CUT Estadua e acompanha ias pela respectiva
Confederação e Federação têm o direito de participar. Seus/suas delegado /as serão eleito /as em assembleias'
amplas e democraticamente convocadas, com a presença de um/a re. esentante da F dera ão estadual
oposições que
*.ra
interestadual, O número de delegados/as será de acordo com os seguint . ri
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interestaduais da estrutura vertical no estado-sede; V - todos os membros da Executiva Nacional da CUT do estadõ;
VI - as oposições sindicais reconhecidas e acompanhadas pela Estadual da CUT poderão participar de acordo com
os critérios estabelecidos neste Estatuto; Subseção III. Do Conselho Diretivo. Art. 30 O Conselho Diretivo das!
Federações estaduais e interestaduais é composto por membros da Direção Executiva da Federação e membros
indicados pelas entidades sindicais do mesmo, de acordo com a proporção entre o número de membros e número
de sindicalizados/as de cada entidade, eleitos/as em instância de representação de base amplamente convocada.
Muer membro deste Conselho perderá sua atribuição quando desligado de sua base de representação, Sendo,
ste caso, substituído pelo sindicato. Art. 31 O Conselho Diretivo das Confederações e Federações Nacionais é
iot.4 composto pela Direção Executiva da Confederação e Federação Nacional, os membros da Executiva da Direção
Nacional pertencentes ao ramo de atividade econômica e os membros indicados pelos conselhos diretivos das
Federações estaduais e interestaduais de acordo com a proporção entre o número de representantes de cada
Federação estadual e interestadual e o número de sindicalizados/as em sua respectiva base territorial. § 10 0 número
de membros do Conselho Diretivo da Federação estadual, interestadual e nacional é definido pelo respectivo
congresso. § 2° Para os estados onde não há Federação: a) as entidades filiadas elegem seus/suas representantes;
b) as entidades filiadas estaduais elegem seus/suas representantes usando os mesmos critérios, como se houvesse
Federação. § 30 O Conselho Diretivo das Confederações e Federações Nacionais, Estaduais e Interestaduais será
convocado ordinariamente a cada 2 (dois) meses e extraordinariamente sempre que for necessário. § 4° As reuniões
ordinárias e extraordinárias do Conselho Diretivo das Confederações e Federações Nacionais, Estaduais e
Interestaduais serão convocadas por seus respectivos Conselhos Diretivos ou Direções Executivas, através de
r. lclusão do edital de convocação em suas resoluções, as quais deverão ser enviadas por e-mail e por via postal para
todas as entidades filiadas, até 10 (dez) dias antes de sua realização e o edital de convocação também deverá ser
fixado em sua sede no mesmo prazo. § 50 0 quorum mínimo para instalação do Conselho Diretivo das Confederações
Federações Nacionais, Estaduais e Interestaduais em primeira chamada será de 2/3 (dois terços) dos seus
membros. A segunda chamada será feita 1 (uma) hora após a primeira e o quorum para instalação do Congresso
será de maioria simples, metade mais um dos membros. § 60 As deliberações gerais do Conselho Diretivo das
Confederações e Federações Nacionais, Estaduais e Interestaduais serão tomadas pela decisão da maioria simples
dos membros presentes. Art. 32 Constituem funções dos Conselhos Diretivos das Confederações e Federações
estaduais, interestaduais e nacional: 1 - garantir a aplicação da linha política e das resoluções dos seus respectivos
congressos, em seus níveis de abrangência; II - aprovar políticas específicas para o período compreendido entre um
congresso e outro. Subseção IV. Das Direções Executivas e suas Atribuições. Art. 33 A Direção Executiva :cias
Confederações e Federações é eleita no congresso das Confederações e Federações, obedecendo aos critérios de
'proporcionalidade e de gênero estabelecidos neste Estatuto. § 1° As reuniões da Direção Executiva serão convocadas
mensalmente pela reunião da Direção Executiva anterior, podendo ser adiadas ou prorrogadas por suas respectivas
Secretarias Gerais, devendo seus membros serem notificados via e-mail e via postal, com no mínimo 5 (cinco) dias
de antecedência, a não ser em casos extraordinários, nos quais os membros poderão ser convocados em 48
(quarenta e oito) horas, pela via que se mostrar mais célere. § 20 O quorum mínimo para realização da reunião da
Direção Executiva será de 2/3 (dois terços) dos seus membros em primeira chamada e de Metade mais um doa
membros em segunda chamada, que deverá ser realizada 30 (trinta) minutos após a primeira. § 3° As deliberações
gerais da Direção Executiva serão tomadas pela decisão da maioria simples dos membros presentes. Art. 34,São
atribuições dos membros efetivos das Executivas das Confederações e Federações nacionais, interestaduais e
estaduais: 1 - compete ao/à presidente/a: a) assinar a convocatória dos respectivos congressos das Confederações
Federações; b) presidir as reuniões de seus respectivos conselhos diretivos e de suas executivas; c) garantir o
cumprimento dos objetivos e das decisões aprovadas pelas instâncias deliberativas da CUT; d) juntamente com o/a
secreãrio/a de administração e finanças, abrir, manter e encerrar contas bancárias, assinar cheques e documentos
bancários e contábeis; e) representar a respectiva Confederação e Federação em seu âmbito; f) delegar poderes aos
demais membros da Executiva da Confederação e Federação para representar e manifestar a posição da respectiva
Confederação ou Federação. II - compete ao/à vice-presidente/a assumir, na ausência do presidente, as funções
deste. III - compete ao/à secretário/a geral: a) organizar as reuniões da Executiva, do Conselho Diretivo e o
congresso da respectiva Confederação e Federação; b) encaminhar as reso « as instâncias nacionais,
acompanhar sua aplicação e organizar as atividades deliberadas, em seu ârtibit. c) el. «orar anos gerais integrados
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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

-*D-Zde Registro Cid de
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-Pesstra—JurfclicaiS

Fundada em 2818/83

n* 4õ
unidade dos/as trabalhadores/as enquanto classe na seguinte esffuTura asica: - CUT Estadual; II - CUT Nacional.
Art. 37 A estrutura prevista no artigo anterior tem, em todos os níveis, as seguintes instâncias delibérativas: 1 Congresso; II - Plenária; III - Direção; IV - Executiva da direção. § 1° É competência das Estaduais da CUT, nos
s respectivos congressos e demais instâncias deliberar sobre constituição, política e estratégia de regionalização
UT no seu respectivo estado, incluindo as condições financeiras, materiais e humanas para sua implantação e
ki,t-scionamento. § 2° A regionalização da CUT em cada estado deve assegurar a presença dos sindicatos filiados e
'1.k4sle
.' uma coordenação ou direção regional, nos termos deste Estatuto. § 3° A CUT Regional é uma instância de
r$
;mo representação da CUT no âmbito de sua região, subordinada às políticas e orientações da Estadual da CUT. § 40 Os
membros da Direção Estadual na região poderão ser membros natos nesta coordenação ou direção. § 5° 'Quando o
congresso estadual definir a constituição de regionais através de congressos, este deve realizar-se nos termos deste
Estatuto. Art 38 A fundação das instâncias organizativas da CUT ao nível estadual se dará em congresso estadual,
realizado nos termos deste Estatuto. Art. 39 A constituição da instância organizativa, em caráter de filial, se fará
por via do ato homologatório constitutivo, emanado da Executiva da Direção Nacional, a quem compete, igualmente,
encaminhar o respectivo registro ao órgão competente. § 1° Para os fins previstos neste artigo, a direção eleita no
congresso de fundação encaminhará à Executiva da Direção Nacional ata do respectivo cOngresso onde conste, entre
outros, a deliberação sobre a fundação e sobre a adesão ao Estatuto da Central única dos Trabalhadores, a eleição
da primeira diretoria e os nomes e cargos que a integram. § 2° A direção das instâncias organizativas mencionadas
neste artigo está obrigada a encaminhar à Executiva da Direção Nacional, atas dos congressos que alteram a
composição de sua direção, Seção II. Das Instâncias Deliberativas, Subseção I. Dos Congressos Estaduais. Art. 40
O congresso, a plenária ou as direções estaduais convocam seu respectivo congresso de acordo com as necessidades
e especificidades de cada estado. Exceto no período antecedente à realização do congresso nacional da CUT, guardei
a convocação deverá estar de acordo com a pauta e o calendário estabelecido pela Direção Nacional da CUT. § 10
O edital de convocação do Congresso deverá constar nas resoluções da reunião que o convocou, as quais deverão
ser enviadas por e-mail e por via postal para todas as entidades filiadas, até 10 (dez) dias antes de sua realização e
também deverá ser fixado em sua sede no mesmo prazo. § 20 O quorum mínimo para instalação do Congresso em
primeira chamada será de 2/3 (dois terços) dos delegados eleitos de acordo com o art. 39 deste estatuto. A segunda
chamada será feita 1 (uma) hora após a primeira e o quorum para instalação do Congresso será de maioria simples,
metade mais um dos delegados, § 3° As deliberações gerais do Congresso serão tomadas pela decisão da maioria
simples dos/as delegados/as presentes. Art. 41 Participam dos congressos estaduais os/as. delegados/as das
entidades sindicais filiadas e em dia com as suas obrigações definidas neste Estatuto, das oposições sindicais
reconhecidas péla Estadual da CUT e acompanhadas pela respectiva Confederação e das Federações estaduais e
interestaduais. Art. 42 A eleição dos/as delegados/as obedecerá aos seguintes critérios: I - instância 'que convocar
congresso estadual define o número básico de delegados/as participantes, considerando as necessidades e
especificidades em suas respectivas áreas de abrangência; II - todos os sindicatos filiados à CUT, em dia com as
suas obrigações previstas neste Estatuto, têm o direito de estar representados da Seguinte forma: a) seus
delegados/as serão eleitos/as em assembleia geral ou congresso da entidade, obedecendo ao critério , de
proporcionalidade e de gênero estabelecido neste Estatuto, e com a presença de representante da CUT Estadual; b)
a convocação da instância que elegerá os/as delegados/as deverá ser ampla, pública e ocorrer dentro do prazo, de
até 10 (dez) dias que antecedem a sua realização; c) quando a eleição dos/as delegados/as ocorrer nos congressos
da categoria, este deve ser amplamente convocado, obedecendo aos mesmos prazos do item "b" deste inciso,
especificando na pauta, a eleição de delegados/as para o congresso, contendo o dia, local e hora em que a eleição
será realizada e, aberta para a participação de toda a categoria, não restringindo-se aos/às delegados/aS do
congresso da categoria; d) as entidades de base estadual poderão eleger delegados/aS para os congressos da CUT
em instâncias de representação de base, eleitas por sindicalizados/as, desde que sejam compostas por pelo menos
quárum exigido para eleição dos delegados/as aos congressos, ou ainda, descentralizar o processo de eleição
proporcionalmente ao número de sindicalizados/as em cada região ou município do Estado, onde a entidade possua
instância formal de representação, sendo que a assembleia regional deve cumprir o quorum mínimo exigido
proporcionalmente, e que a somatória dos/as participantes das assembleias cumpra o quorum exigido para o
conjunto da delegação; e) o número de delegados/as por entidade sindical filiada à CUT deverá obedecer á
proporcionalidade entre o número de sindicalizados/as em gozo de seus direitos
ais statutários e o número
básico de delegados/as para o respectivo congresso; f) cada entidade, indepe f ente do n mero de delegadoájas
estabelecidos pela proporcionalidade definida no item "c" deste artigo, terá mpre garanti a a sua representaçã'o
nos congressos regionais e estaduais através de um/a delegado/a; g)
quorum min
exigido para eleger
delegados/as será de 3 (três) vezes o número total de delegados/as ao q I a entidade e $ oposições têm direito.
III - as oposições sindicais reconhecidas e acompanhadas pela CUT e p
respectiva F d
o deverão eleger
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e) coordenar e administrar financeiramente os convênios e projetos de cooperação em Seu âmbito
solic(ados.
,
estaWecidos através da Secretaria Nacional de Administração e Finanças e da Secretaria de Relações Internacionais;
f)- ju'iamente com o/a presidente/a, abrir, manter e encerrar contas bancárias, assinar cheques e documentos
ilancos e contábeis; e V - compete ao/à secretário/a de combate ao racismo: a) elaborar e coordenar a implantação
$61iticas de combate ao racismo nos diversos setores de atuação da CUT; b) estabelecer e Coordenar a relação
CUT com as organizações e entidades dos movimentos sociais de combate ao racismo, dentro dos princípios
definidos neste Estatuto; c) promover intercâmbio e estabelecer convênios com entidades Sindicais e institutos
especializados, em seu âmbito, através da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e da Secretaria de Relações
Internacionais, para desenvolvimento das políticas de combate ao racismo; d) organizar os/as trabalhadores/as para
intervirem no mundo do trabalho e sindical sobre as questões étnico-raciais, e promover campanhas para promoção
da igualdade racial nos diversos âmbitos e esferas. VI- compete ao/à secretário/a de comunicação: a) elaborar .a
linha de comunicação da CUT, de acordo com os objetivos expressos neste Estatuto, e coordenar sua implementação
em âmbito estadual; b) coordenar os órgãos de divulgação e editar as publicações e o Material -de imprensa da CUT
Estadual, c) preservar a imagem pública da CUT e a padronização dos símbolos que a identificam; d) organizar a
divulgação das posições e informações da CUT para os trabalhadores e o conjunto da Sociedade; e) estabelecer è
organizar a comunicação com os órgãos de imprensa estaduais. VII - compete ao/à secretário/a de formação: a)
elaborar e desenvolver a política gerai de formação, de acordo com os objetivos expressos neste Estatuto; b)
coordenar e sistematizar o conjunto das experiências e atividades de formação das entidades filiadas- e instâncias da'
CUT, garantindo a linha de formação comum, de acordo com os princípios deste Estatuto; c) documentar e analisar
as experiências de luta e organização dos/as trabalhadores/as no estado e os fatos relacionados à CUT, buscando a
construção permanente de sua memória histórica; d) estabelecer convênios com entidades sindicais, ititittli0
acadêmicas e centros especializados para desenvolver a política de formação em Seu âmbito, através da Secretaria
Nacional de Formação e do Secretaria de Relações Internacionais. VIII - compete ao/à secretário/a da juventude: a)
elaborar, coordenar e desenvolver políticas no interior da CUT para a promoção de jovens trabalhadores/as e da
juventude, relativas ao trabalho, subsidiando as instâncias horizontais e verticais e as entidades filiadas nos SéuS
respectivos âmbitos; b) organizar os/as jovens trabalhadores/as para intervir no mundo do trabalho é sindical sobre
as questões que interferem na vida laborai da juventude; c) estabelecer e coordenar a relação da CUT com as
organizações e entidades dos movimentos sociais juvenis, dentro dos princípios definidos neste Estatuto; d) promover
o intercâmbio de experiências e estabelecer convênios de cooperação para o desenvolvimento das políticas de
juventude da CUT com entidades sindicais, institutos especializados em seu âmbito, através da Secretaria Nacional,
da Juventude e da Secretaria de Relações Internacionais. IX - compete ao/à secretário/a de meio ambiente: a)
elaborar e coordenar as ações da CUT sobre o meio ambiente, articuladas com as demais secretarias, na direção do
desenvolvimento sustentável, incluindo a dimensão social, econômica, ambiental e política; b) elaborar e contribuir
com estudos e projetos em relação a políticas para promoção das ações e políticas relacionadas ao meio ambiente
e, encaminhá-los às instâncias da CUT; c) promover intercâmbio de experiências e estabelecer convênios de.
cooperação para o desenvolvimento das políticas de meio ambiente da CUT com entidades sincliCals e institutos,
especializados em seu âmbito, através da Secretaria Nacional de Meio Ambiente e da Secretaria de Relações:
Internacionais; d) coordenar a elaboração e execução de campanhas para ampliação de direitos trabalhistas e'
sindicais na área ambiental dentro dos princípios e propostas da CUT e encaminha-las às suas instâncias; e) elaborar
subsídios sobre as questões de meio ambiente para aprimorar os processos de negociação coletiva; f) elaborar, em
conjunto com a Secretaria Estadual de Formação, programas de formação visando •o aprofundamento dá
compreensão e da atuação na temática ambiental. X - compete àjao setretária/o da mulher trabalhadora: a)
elaborar, coordenar e desenvolver políticas no interior da CUT para a promoção das mulheres trabalhadoras/ na
perspectiva das relações sociais de gênero, raça e classe, subsidiando as instâncias horizontais e verticais e as
entidades filiadas nos seus respectivos âmbitos; b) organizar as mulheres trabalhadoras para intervir no mundo tio
trabalho e sindical sobre as questões que interferem na vida destas mulheres enquanto trabalhadoras. XI - compete
,ao/à secretário/a de organização e política sindical a) elaborar e contribuir com estudos e projetos em relação às
questões de organização e política sindical e encaminhá-los às instâncias da CUT; b) oro
t õ intercâmbio de
experiências e estabelecer convénios de cooperação para o desenvolvimento das pol' s sincli ais da CUT C9rTi
entidades sindicais e institutos especializados em seu âmbito, através da Secretaria N onal de Org nização e Política
Sindical e da Secretaria de Relações Internacionais; c) coordenar a elaboração a política ge l de organização
sindical dentro dos princípios e propostas da CUT; d) elaborar e contribuir com estudos e proj tos em relação às
questões de :política de organização sindical e encaminhá-los às instâncias da CUT; e) coordenar o trabalho de
.
ampliação da base de representação da CUT, especialmente, em oposições e ele
compete- ao/à
secretário/a de políticas sociais e direitos humanos: a) elaborar e coordenar a implanta
políticas sociaiS e
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*§ 4jÀ participaçáa dos/as delegados/as nos Congressos e Plenárias da CUT, Estaduais e Nacionais, é obrigatório:
--41tè'm entidade de base do/a delegado/a esteja quite pelo menos até 6 (seis) meses antes do início da respectiva
atividade; II - Que a atualização cadastral quanto ao número de sócios/as quites e aposentados/a seja efetuada
,
pelo,tyienos ate 6 (seis) meses antes do início da respectiva atividade; III - Que as atualizações cadastrais efetuadas,
2t...,Yonn,dta da eleição dos/as delegados/as aos Congressos e Plenárias da CUT, deverão permanecer inalteradas por
4N,Q .pelo menos 6 (seis) meses após a realização da respectiva atividade; Subseção IV. Da Direção Nacional, a Executiva
)4'"a Direção Nacional e suas Atribuições. Art. 50 A eleição da Executiva da Direção Nacional e do respectivo Conselho
FiScal será realizada no Congresso Nacional, de acordo com os critérios estabelecidos neste Estatuto, tendo um
mandato previsto de 4 (quatro) anos. § 1° A Direção Nacional será composta pela Executiva Nacional e mais 138
(cento e trinta e oito) membros efetivos, representantes das Estaduais da CUT e da estrutura vertical nacional da
CUT, cuja representação dar-se-á de acorda com o número de sindicalizados/as, conforme listagem divulgada pela
Secretaria Geral Nacional no Congresso Nacional, aplicando o princípio da paridade. Cada instância terá, no mínimo,
dois representantes. § 2° As Estaduais da CUT elegerão seus/suas representantes para a Direção Nacional na
primeira reunião de sua Direção após o respectivo Congresso Estadual e anterior ao Congresso Nacional da CUT,
respeitando a proporcionalidade e os critérios de gênero. § 3° Os Ramos elegerão seuS/suas representantes para a
Direção Nacional com o seguinte procedimento: os Ramos organizados em uma única instância nacional orgânica à
CUT que represente o conjunto de suas categorias, elegerão seus/suas representantes em reunião do conselho da
instância anterior ao Congresso Nacional da CUT, respeitando a proporcionalidade e os critérios de gênero; os Ramos
que não estiverem organizados .em uma única instância nacional orgânica à CUT elegerão seus/suas representantes
em plenária a ser realizada durante o Congressa Nacional da CUT, com a participação do conjunto dos delegados e
das delegadas das respectivas entidades, respeitando a proporcionalidade e os critérios de gênero. § 4° A
representação das instâncias horizontais e verticais na direção nacional é permanente, com o mandato previsto de
4 (quatro) anos. § 5° Nos casos de vacância a recomposição será feita pelo mesmo Estado ou Ramo e conforme o
critério estabelecido pelo § 30 deste artigo. § 6° Os/as dirigentes que representam a CUT no secretariado da
Confederação Sindical Internacional e na Confederação Sindical das Américas participam da Direção Nacional da CUT
com direito a voz. § 70 Cada dirigente da CUT Nacional e das Estaduais da CUT tem o limite de exercer no máximo
2 (dois) mandatos consecutivos na mesma Secretaria. Art. 51 Constituem atribuições da Direção Nacional: I garantir a aplicação da linha política e das resoluções da plenária e do congresso nacional; II - aprovar políticas
específicas para o período; III - aprovar calendários de reuniões da Direção Nacional e da Executiva da Direção.; IV
- aprovar o balanço anual apresentado pela Secretaria de Administração e Finanças, tendo por base os parécereS
apresentados pelo Conselho Fiscal e solicitando todo e qualquer esclarecimento necessário dos órgãos técnicos'
responsáveis, quando entender haver problemas com as contas da entidade; V - aprovar um Regimento Interno
contendo normas de funcionamento e orientações administrativas e contábil-financeiras aplicáveis às instâncias da
Central. Art. 52 Constituem atribuições da Executiva da Direção Nacional: I - implementar a execução das políticas
resoluções aprovadas pela direção nacional, plenária e congresso nacional; II - aprovar políticas específicas para
período compreendido entre uma reunião e outra da Direção Nacional, ad referendum desta última; III - dirigir e
administrar os institutos e órgãos técnicos constituídos para assessorar e subsidiar a CUT, através dos/as dirigentes
eleitos/as conforme os estatutos sociais dos referidos órgãos. Art 53 A Executiva Nacional da CUT será composta
por 50 (cinquenta) membros, eleitos no seu congresso nacional, para os seguintes cargos: presidénte/a, vicepresidente/a, secretário/a geral e secretário/a geral adjunto/a, secretário/a de administração e finanças e
secretário/a adjunto/a de administração e finanças, secretário/a de relações internacionais e secretário/a adjunto/á
de relações internacionais, secretário/a de assuntos jurídicos, secretário/a de combate ao racismo e secretário/a
adjunto/a de combate ao racismo, secretário/a de comunicação e secretário/a adjunto/a de comunicação,
secretário/a de cultura e secretário/a adjunto/a de cultura, secretário/a de formação sindical e secretário/a adjunto/a
de formação sindical, secretário/a da juventude, secretário/a de meio ambiente, secretário/a de mobilização e
relação com movimentos sociais, secretária/o da mulher trabalhadora, secretário/a de organização e política sindical
secretário/a adjunto/a de organização e política sindical, secretário/a de políticas sociais e direitos humanos,
secretário/a de relações de trabalho e secretário/a adjunto/a de relações de trabal
secretário/a de saúde dó
trabalhador e secretário/a adjunto/a de saúde do trabalhador e 22 (vinte e doi diretores -xecutivos. Art. 54 São
atribuições dos membros da Executiva da Direção Nacional da CUT: I - co • .ete ao/à Pr sidente/a: a) assinar
a convocatória do congresso nacional; b) presidir as reuniões da plenári direção e execut a nacional; c) garantir
cumprimento dos objetivos e das decisões aprovadas pelos fóruns e nstâncias superior:s da CUT; d) assegurar
que a atuação e a organização das instâncias e dos/as filiados/as a CUT se desenvo am de acordo com OS
fundamentos e princípios deste Estatuto; e) juntamente com o/a sei.etário/a de ad '
ação e finanças, abrir,
manter e encerrar contas bancárias, assinar cheques e documentos baricã
representar legalmente
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em nível judicial ou adrriiniStrativo; :g) representar a CUT nacional e internadonalménte; 'h) delegar poderes
armais membros da Direção Nacional para representar e Manifestar a posição da CUT; i) assinar contratos de
das ou acordos de cooperação comercial estabelecidos Com pessoas jurídicas dg âmbito privado. II - compete
ice ,fá vice-presidente/a assumir, na ausência do/a presidente/a, as funções deste/á. III - compete ao/à
*SEretario/a Geral a) garantir a aplicação dos direitos, deveres esanções •aos/às filiados/as e o cumprimento do
vn Estatuto da CUT; b), organizar as reuniões da Executiva .Nacional, da Direção Nacional, da plenária nacional e do
dongressó nacional; c) encaminhar ás resoluções dat irittânCias nacionais, acompanhar sua aplicação e organizaras.
atividades deliberadas; d) elaborar planos gerais integrados ecoorderiar as atividades do conjunto das secretarias
nacionais, é) organizar e administrar o arquivo geral, as atas, documentos legais e agenda nacional da CUT; f)
acompanhar e Integrar 05 Estaduais da CUT, ConfederaçõeS,è Federações; g) coordenar e orientar as secretarias
gerais da - CLIT'nos Estados e nas Confederações eFederações naCionais. IV - compete aof à secretário/a geral
adjunto/a assumir, em conjunto com o/a secretário/a geral, as funções deste/a e substituí-lo/a em caso de
ausência. V.- compete ati/à Secretário/a de Administração e Finanças: a) garantir á aplicação da política de
finanças e Sustentação material de acordo comas normas deste Estatuto e as deliberações das instâncias nacionais;
b) organizar e administrar as finanças e o plano orçarnentário da CUT Nacional; c) administrar o patrimônio da CUT,
sua Sede nacional e a política de .pessoal, d) elaborar balancetes mensais e tárn balanço arruai corri o parecer dó
Conselho Fiscal para aprovação da Direção Nacional, Ou a 'qualquer Momento em, que forem por estes solicitados,
e) coordenar e administrar financeiramente os convênios e projetos de :cooperação estabelecidos através da
Secretaria de Relações Internacionais nos âmbitos nacional e internacional; f) juntamente com o/a presidente/a,
abrir, manter , e encerrar contas bancárias; assinar cheques e documentos bancários e contábeis; g) coordenar e
orientar as secretarias de administração e finanças da CUT nos estados e nas Confederações e Federações nacionais;
h) Coordenar ,è assinar eontrato5 de parceriaS ou acordos de cooperação Comercial estabelecidos com pessoas
-jurídicas de âmbito privado; i) coordenar campanhas especificas de arrecadação junto às entidades filiadas, entidades
sindidis ou populares nacionais ou estrangeiras, ou pessoas 'físicas; j) coordenar atividades de venda de bens e
Serviços. VI - compete ao/à Secretário/a Adjunto/a de Administração e Finanças assumir, em conjunto
torn o/a de administração é finanças, as funções deste/a e substituí-lo/a em .caso de ausência, VII - compete ao/à
Secretário/a de Relações Internacionais: a) representar a CUT nas atividades e 'fOruns internacionais; 0)
garantir a execução ,da política internacional ,da CUT, assegurando que suas relações com o movimento sindical
internacional Sejam regidas pelos prinerploS deste Estatuto e pelas definições das instâncias nacionais, c) contribuir
nas definições de políticas internacionais dá CUT; d), estabelecer e Coordenar o desenvolvimento das relações Com
todas as entidades sindicais e organizações congêneres; em âmbito Mundial, corno interlocutor/a da Central; e)
coordenar e acompanhar o desenvolvimento de relações sindicais entre as Confederações e Federações nacionais
.da COT com entidades congêneres e do mesmo ramo de atividade econômica de outros países; f) coordenar o
conjunto de ações comuns de solidariedade e intercâmbio 0171 os/as trabalhadores/as de outros países; g) garantir
a trocada informações e divulgação dos fatos relativos à condição e à luta dos/as trabalhadores/as entre movimento
sindicai internacional e brasileiro, reciprocamente, h)- Organizar e acompanhar os convênios estabelecidos entre as
instâncias da CUT é as centrais sindicais e instituições de outros ;países. VIII - compete ao/:à Secretário/a
Adjunto/a de Relações Internacionais assumir, em Conjunto com o/a secretário/a de relações internacionais,
as funções deste/a e substítuUlo/a em caso de auSência. IX - compete ao/à Secretário/a de Combate ao
Racismo: a) elaborar e coordenar a implantação de políticas de combate ao racismo nós diversos setores de atuação
dá CUT; b) estabelecer e coordenar a relação da CUT com as organizações e entidades dos movimentos sociais de
combate ao racismo, dentro dos principios definidos neste Estatuto; c) promover intercâmbio e estabelecer convênios
com entidades sindicais e institutos especializados, em seu âmbito, para desenvolvimento dag políticas de combate
ao racismo, através da Secretaria de Relações Internacionais; cl) Coordenar e orientar as secretárias de combate ao
racismo da COT edas Confederações e Federações nacionais, e) organizar os/as trabalhadores/as para intervirem
tio Mundo do trabalho e sindical 'sobre as 'questões étnico-raciais, e promover campanhas pára promoção do
igualdade racial nos diversos âmbitos e esferas, X - compete .asáià Secretárió/a de Comunicação: a) elaborar
a linha de comunicação da CUT, de- acordo com os objetivos expressos neste Estatuto, e Coordenar 'sua
implementação em âmbito nacional, b) coordenar os órgãos de divulgação e e
a ublicações e o material de
imprensa da CUT Nacional, c) preservar a imagem ,pública da COT e a padr zação dos símbolos que a Identificam;
organizar a divulgação das posições e informações da CUT para os/as bálhadores/ e o conjunto da sociedade;
estabelecer e organizar a comunicação com OS árgãos 'de imprer a nacionais e strangeiroS; f) coordenar e
orientar as secretarias de Comunicação da CUT nos éStado5 e da Confederações é Federações nacionais. XI compete atárà Secretário/a de Formação: a) elaborar e clese volver a políti • - • 0- formação, de acordo
com os objetivos expressos neste Estatuto, b) coordenar e sistemat •
unto d,..-:4-az -rienclaS e atividades de
ao
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og1/4rRão das entidades filiadas -e instâncias da CUT,. garantindo a linha de formação cornUm., de acordo com os
s deste .Estatuto; c) documentar e analisar .as experiências- de luta e organização dos/as trabalhadores/as
,-0-dpaigie os fatos relacionados à CUT, buscando a. construção permanente de sua memória ,histórica; d) estabelecer
toztvOlos com entidades sindicais, instituições acadêmicas e centros especializados para desenvolver a política de
-formação no âmbito nacional e, no âmbito internacional, ,através da Secretaria de Relações. Internacionais, e)
ordenar e orientar as secretarias
de Formação Sindicai da CUT nos estados e das Confederações e Federações
..
nacionais. XII - compete .ao/à Secretário/a Adjunto/a. de Formação assumir, em conjunto tom O/asecretário/a de formação, as funções deste/a e substituírlo/a em caso de ausência, XIII - compete ao/;à•
Secretário/a da Juventude: a) elaborar, coordenar e desenvolver políticas no interior da afr pata a .prornoçãO
de jovens trabalhadores/as e da juventude, relativas ao trabalho, subsidiando as instâncias horizontais e verticais e
as entidades filiadas nos seus respectivos âmbitos; b) organizar os/as jovens trabalhadores/as para intervir no mundo
do trabalho e sindical sobre as questões .que interferem na vida laborai da juventude; :c) estabelecer e coordenar a,
relação da CUT Corri aS 'organizações e entidades dos movimentos sociais juvenis, dentro. dos .princípios definidos
neste Estatuto; d) coordenar e orientar as secretarias da juventude nos Estados e das Confederações é Federações
nacionais; e) promover o intercâmbio de experiências e estabelecer convênios de Cooperação para o- desenvolvimento
das políticas de- juventude da CUT com .entidades sindicais; ínátitutós especializados no âmbito nacional e
internacional, através da Secretaria de Relações Internacionais. XIV - compete aO/à. Secretario/a de Meio
Ambiente: a) elaborar e.coordepar as ações da CUT sobre o meio ambiente, articuladas. com as demais secretarias,
na direção do desenvolvimento sustentável, incluindaa dimensão social, econômica, ambiental e política; b) elaborar
e contribuir com estudos e projetos em relação a políticas para promoção das ações e políticas relacionadas ao melo.
ambiente e, encaminhá-los às instâncias da CUT; C) coordenar e orientar as secretarias de Meto Ambiente rios
Estados e das Confederações e Federações nacionais; d) promover intercâmbio de experiências e estabelecer
convênios de cooperação para o desenvolvimento das políticas de meio ambiente dá -CUT com entidades sindicais e
institutos especializados no âmbito nacional e internacional, através da Secretaria de Relações Internacionais; e)
coordenar a elaboração e execução de campanhas para ampliação de direitos trabalhistas e sindicais na área
ambiental dentro dos princípios e propostas da CUT e encaminhá-las às suas instâncias; f). elaborar subsídios sobre.
as questões de meio ambiente para aprimorar os processos de negociação coletiva; g) elaborar, em conjunto COM -a
Secretaria Nacional de Formação., programas de formação visando o aprofundamento da ,cOmpreensão é da atração
'na temática ambiental. XV - compete à/ao Secretária da Mulher Trabalhadora: a) elaborar, Coordenar 'e
desenvolver políticas ilb interior da CUT para a promoção das mulheres trabalhadOraS, na perspectiva das relações
sociais de 'gênero, raça e classe, subsidiando as instâncias horizontais e verticais e as. entidades filiadas nos seus
respectivos âmbitos; b) organizar as .mulheres trabalhadoras para intervir, no mundo do trabalho e sindical sObr4 as
questões que interferem na vida destas mulheres enquanto trabalhadoras. XVI - compete ao/à Secretário/a de
Organização e Política Sindical: a) elaborar e contribuir com estudos e projetos em relação às questões de
organização e política sindical e encaminhá-los às instâncias da CUT; b) coordenar .e Orientar as secretarias de
Organização e Política Sindical nos Estados e das ConfederaçõeSe Federações nacionais; c) promover o intercâmbio
oe experiências e estabelecer convênios de Cooperação para o desenvolvimento das políticas sindicais da CUT com
entidades sindicais e institutos especializados no âmbito nacional e internacional, através da Secretaria de Relações,
Internacionais; d) coordenar a elaboração da política geral de organização sindical dentro dos princípios e propostas
da CUT e encaminhá-las às suas instâncias e às relações institucionais da central junto aos órgãos governamentais;
e) elaborar e contribuir com estudos e projetos ern relação às questões de- política de organização sindical e
encaminha-los às instâncias da CUT; f) acompanhar e .assessorar a criação, formalização junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego, a organização das Confederações e Federações nacionais; g) acompanhar é assessorar
organização e formalização junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, dos sindicatos e outras: entidades de base
nacional; h) coordenar o. trabalho de ampliação da base de representação da CUT, especialmente, em oposições e
eleições sindicais, XVII - compete ao/à Secretário/a Adjunto/a de Organização e Política Sindical asSurnir,
em conjunto com o/a secretário/a de organização e política sindicai, as funções deste/a e substituí-lo/a em caso de
ausência. XVIII - compete ao/à Secretário/a de Políticas Sociais e Direitos Humanos: a) elaborar e.
coordenar a implantação de políticas sociais e direitos humanos da CUT, ab
do os setores de educação, criança.
e -adolescente,, habitação e solo urbano, alimentação, transportes, • [tos hu anos e movimentos. sociais-;,::
.coordenar a execução das políticas sociais e direitos humanos da CU , em consonâ cia Com as demais Secretarias' e:
projeto político-sindical da CUT;- c) estabelecer e coordenar. a rela .o da CUT co as, organizações .e entidades da.
sociedade 'Civil, dentro dos princípios definidos neste Estatuto; d) e omover intercâ bio e estabelecer convênios ctim.
entidades sindicais e institutos especializados, para desenvolvitnei to das políticas st ciaiS e direitos humanos da CUT,
"
11"
'2r
.
no âmbito nacional e, nó âmbito internacional, através da Secre ia de
nacionais; e) coordenar e
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,ais.
rr
ás secretarias dePolítiCaSSodais e Direitos Humanos- da CUT edas Confederaçõese Federações nacionl
XIX•P-compete ao/à .Secrétário/a de Relações de Trabalho: a) elaborar é contribuir corá estudos e projetos
44,4w.,
P
4...go relação ,a políticas para PromoçãO da democratização das relações Sociais de trabalho e encaminha-los as
'41ântiat da CUT. b) coordenar e orientar as secretarias de Relações de Trabalho nos atados e dás Confederações
' nacionais; c) promover ó intercâmbio de experiênciasestabelecer convênios de cooperação para o
efederações
desenvolvimento das Políticas de democratização das relações de trabalho da .CUT com entidades sindicais e institutos
especializados no âmbito nacional e internacional, através da Secretaria de Relações Internacionais; d) coordenar a
elaboração é execução de campanhas para ampliação cise direita trabalhistas e sindicais- dentro dós ,principios e
propostas da CUT eeticarninhá-las as suas instâncias, e) elaborar'Ocoordenat os processos de negociação Coletiva
natioaál;,:enrCónjurito com os ramos da CUT, .como. taMbéM.desalvolver aguda e pesq uisas para aprimoramento
das reivindicações nacionais; f) coordenar e acompanhar os temas relacionados a promoção da democratização das
relações sociais de trabalho na espaços institucionais, nos seus respectivos âmbitos, é, atp especial, no Congresso
Nacional e Governo Federal XX.- compete ao/à. Secretário/a Adjunto/a de Relações. de Trabalho assumir,
em conjunto com 0/a secretário/a de relações de trabalho, os funções ciaste/a e substitui-loja em caso de ausência,
*X1 coMpete:ão/à Seeretário/a de Saúde dó Trabalhador a) elaborar, coordenar o desenvolver políticas
no interior da ,CUT para á promoção da saúde do/a trabalhador/ai subsidiando as Instâncias é OS entidades filiadas
nos seus respectivos âmbitos, b) articular nacionalmente a política .da COT de Saúda do Trabalhador; assegurando
sua implementação e'otgarikidade rio âmbito dag instâncias da Central, c) elaborar .estiategia de ação sindical em
defesa da saucle do/a trabaihador/a e encaminha-las nas instâncias da CUT; d) formular políticas e proposta de
intervenção .da CUT em fóruns e instâncias governamentais no que taage à relação saúde -trabalho e as açõesern
Saúde do Trabalhador nos âmbitos 'cla Saúde, Trabalho e Previdência Social, e) articular e coordenar o participação
dõsías representantes do CUT nos-fóruns. e instâncias govarnamentaisque tratam dás políticos e ações no tampo
da relação saucla4rabalho e das ações era gaúcié: doia trabálhadorla no âmbito da Saúde, Trabalho e Previdência
.Social; f) coordenar:é .orientar ás secretárias de.Saúde do Trabalhador nos Estados e nas Confederações e federações
hacionait; g) .promover o intercâmbio de experiêntias e' estabelecer convênios de cooperação para o desenvolvimento
dás políticas da Saúde do Trabalhador da ,CUT com entidades sindicais e institutos especializados no.âmbito nacional
a-internacional, através da Secretaria dë Relações InteraaCionais. iotn cOmpeteaoià Secretárlo/a Adjónto/a
. de :Saúde do Trabalhador assumir, em conjunto como/a- secretário/a de saúde do trabalhador, as funções deste/a
.eSubstituí-loj'a em caso de ausência. § 10 além das funções ,inerentes á Executiva da Direção Nacional, compete
aos/às diretores/as executivos/as desempenhar atribuições integradas aos diversa otgailiSMoSda CUT, déliberadaS
nOs planos gerais, de ação e/oti em reuniõesda Direção ou de sua Executiva.. § 20 pára •efeito.de cumprimento' do
artigo anterior, a ,Direção e Sua Executava da Direção dayarão definir as tararas a atribuições dos/as diretores/as
.executivos/as .concornitantarriente, com aprovação da plana de ação é de atiVidadesi Art. 55 A 'Direção Nacional
da CUT realizara reuniões. ordinárias-semestralmente, podendo ser convocada extraordinariamente A Executiva da
:Diração Nacional se reunira ordinariamente bimestralmente, podendo ger. convocada extraordinariamente, §.16, As
reuniões podarão ser presenciais ,e por- vídeo conferência, ,conforme disciplinado no. Regimento Interno ,de
Funcionamento.-§ 20 O quorum .mitilmo para realização 'da reunião da Direção Executiva será de 213 (dois terços)
daSetis triettibroS ara .ptirneira chamada É dê :Metade mais um do's membros em segunda chamada, que deverá ser
realizada30 (trinta) Minutos após a, primeira. O quorum rainitno pata realização da reunião da Executiva da Direção
Nacional,será de 213 (dois tereog),doSsaas membros em primeira chamada ede metade Mais arn dós Membros em
segunda chamada, que deverá Ser realizada SÓ (trinta) mintita após a primeira : Subseção V: Das Plenárias. Art.:56
:,plénárias nacionais è estaduais tão orgãoS de decisão da Central única clog Trabalhadoras que reúnem
representantes de suas instâncias, desde as entidades sindicais filiadas ate sua Direção Nacional. § 1° Compete às
pignáriasastadual e nacional; a) garantir a aplicação da linha política e do plano da lutos aprovado pelos congressos
regional, estadual e. nacional, respectivamente, bem tomo aprovar políticas específicas no. período compreendido
entre um congresso e outro; b) proceder a recomposição das direções das instâncias da CUT, horizontais e verticais;
tios,catoS de vacância;
deltbérar sôbre.altéráOét eStatiitáriaSidegcle que com autotização:áp.rovada para esse
fitn pelo Congresso Nacional anterior; d) delibetarsobre prorrogação de mandato das Direções Estaduais e Nacional
dá CUT, § 2° As plenárias serão rtalizádàs entre os congressos é .convo
s em da ,..árabito pela direção dás
respectivas instâncias horizontais da CUT. Plenária Nacional Art 57 Plenária Cional e Composta por
raernbra da Direção Nacional,
delegados/as eleitos/as palas pia ias estaduais paios conselhos dos ramos
nacionais, obedecendo ao- critério de proporcionalidade e de gênero gab,eiecido 'nes e Estatuto, garantindo-se às
CUT estaduais o dobro de representação da estrutura ver:tical:Cad instância terá nø mínimo umia representante.
Parágrafo único. Para a eleição de delegados e.delegadas é obrigat
obedec
— ' da cota 'de gênero em
no mínimo 30% .(krintà por cento), .seridO Vedada a substituição de: bin mxo pe
II ÇonliMe à Direção
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N'atioa , ao convocar a Plenária Nacional, definir o número de delegados/as, procurando garantir a Mação entre o
!k.
t.'nurnefty de sindicalizados/as quites das entidades filiadas nos estados e nos ramos. Plenária Estadual. Art. 58A
4;e44é516 Estadual é composta por 1- delegados/as de cada sindicato filiado no estado, com base no número de
..:s/as
id quites da entidade, cujo critério, estabelecido pela Direção Estadual, deve garantir a relação entre o número
de sindicalizados/as quites das entidades filiadas do estado. Cada entidade filiada terá o mínimo de um/a delegado/a;
- delegados/as dos sindicatos nacionais e interestaduais filiados a CUT, com base no número de sócios/as quites
da entidade no estado e respectivo coeficiente determinado pela Direção Estadual, III — 1 (um) a 5 (cinco) membros
efetivos da direção eleita de cada CUT regional. A proporção para efeito de cálculo dos/as delegados/as de cada
regional dar-se-á dividindo o número de sindicalizados/as quites da maior CUT regional de cada estado por 5 (cinco);
IV — 1 (um) a 5 (cinco) membros da Direção Executiva das Federações Estaduais da estrutura vertical da CUT, eleitos
pelo mesmo critério do inciso anterior; V - todos os membros da Direção Estadual; VI - todos os membros da Direção
Executiva das Confederações e Federações nacionais e interestaduais da estrutura vertical no estado-sede; VII todos os membros da Executiva Nacional da CUT do estado; VIII - as oposições sindicais reconhecidas e
acompanhadas pela Estadual da CUT poderão participar de acordo com os critérios estabelecidos neste Estatuto; IX
as Federações estaduais e interestaduais filiadas poderão participar das plenárias estaduais tom até 3 (três)
delegados/as das suas diretorias, eleitos/as nos respectivos conselhos. No caso das Federações interestaduais, o
conselho da federação decidirá sobre a divisão da sua delegação e em quais plenárias participará, nunca
ultrapassando o Máximo de 5 (três) delegadõs/as. A cópia da ata de reunião da eleição global da delegação deve
ser obrigatória no ato da inscrição da respectiva plenária estadual; X - a participação das entidades nacionais se dá
através de delegados/as das entidades de base, respeitando os critérios anteriores. Capítulo IV. DAS DISPOSIÇÕES
COMUNS ÀS INSTÂNCIAS ORGANIZATIVAS E DEL1BERATIVAS. Seção 1. Das Eleições. Art. 59 As eleições de todos/as
os/as dirigentes de todas as Confederações, Federações estaduais, interestaduais e nacional, das Estaduais e da CUT
Nacional cumprirão, rigorosamente, os seguintes critérios: 1 - cada chapa apresentará à mesa, por escrito, os nomes
dos componentes da respectiva chapa, contendo o número total de membros exigidos para compor ..a direção das
diversas instâncias; II - só serão aceitos os nomes de delegados/as inscritos/as para o respectivo congresso; É' não poderá ocorrer repetição de nomes nas diversas, chapas apresentadas; IV - quando houver repetição de nome,
Cabe ao indicado, e só a ele, optar pela inscrição em uma única chapa; V - quando houver duas chapas concorrentes
e o número de votos de cada uma for rigorosamente igual ao da outra, configurando um empate, proceder-se-a,
imediatamente, à nova votação e, caso persisto o empate, a decisão será feita por sorteio. Havendo mais de chias
chapas em disputa e ocorrendo o empate, proceder-se-á, imediatamente, à decisão por sorteio; VI - todas as chapas
inscritas para as direções estaduais e a direção nacional da CUT, devem ter obrigatoriamente 50% de homens -e
50% de mulheres. As chapas que não preencherem esse requisito não poderão ser inscritas e concorrer à eleiçãõ.
Na composição das direções e executivas estaduais e na direção nacional e execdtiva da CUT deve obrigatoriamente
ser cumprido o princípio da paridade de género, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de homens e 50% (Cinquenta
por cento) de mulheres. A direção que não cumprir esse requisito não poderá ser empossada; VII As chapas
inscritas para as direções verticais (federações e confederações) devem ter, obrigatoriamente, no Mínimo, 30%
(trinta por cento) de um dos sexos. As chapas que não preencherem esse requisito não poderão ser inscritas e
concorrer à eleiçãO. Na composição das direções e executivas verticais (federações e ramos) deve obrigatoriamente
ser cumprida a cota de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de um dos sexos. A direção que não cumprir esse te-05ft°
não poderá ser empossada; VIII - só poderão ocupar os cargos de Secretários/as de Juventude delegados/as com
idade máxima de 35 anos na data da eleição. § 1° Deve ser cumprido o estatUto da CUT sobre cotas de gêneró erti
atividades de formação, de representação e delegação. § 2° No caso das categorias profissionais em que
comprovadamente um dos gêneros não superar o patamar dos 20% (vinte por cento) dos trabalhadores e
trabalhadoras na base, torna-se obrigatório o cumprimento de, no mínimo, o mesmo percentual existente no âmbito
da categoria, cabendo ao Sindicato ~provar este percentual junto à Direção da CUT e à Coordenação das Plenárias
e Congressos das instâncias verticais e horizontais da CUT. Art. 60 A Direção, sua Exe Uva e o Conselho Fiscal da
Nacional, assim como a Executiva, o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal da C edera..o e Federação estadual,
interestadual e nacional serão constituídos proporcionalmente ao número de
os obtido pela chapa no respectivo
congresso, seguindo rigorosamente os seguintes critérios: 1 - quando h ver duas c ;pas, só participará dessa
proporcionalidade a chapa que obtiver pelo menos 20% (vinte por cento dos votos no u respectivo cOngreSSo;
- quando houver mais de duas chapas, só participarão dessa proporcion lidade as chap s que obtiverem pelo ~ás
10% (dez por cento) dos votos no respectivo congresso; III —ainda, tuando houver ais de duas chapas, á soma
dos votos das chapas minoritárias deverá atingir no mínimo 20% (vin sor ce a • z
dos votos computados
no referido congresso, para que essas chapas possam participar da composição d. - .áfOriva da Direção, da Direção,
assim como do Conselho Fiscal; IV - para efeito da proporcionalidade, serão co
acf(5%-somente os votos obtidos
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4tàas as chapas que obtiveram as cotas mínimas estabelecidas nesse Estatuto, com aproximação de 3 (três)
d-telirriPs e não se computando os ,votos nulos e brancos; V - os cargos serão distribuídos proporcionalmente ao
L',45fneto de votos obtidos, sendo que: a) a parte inteira estará garantida às chapas mais votadas; b) os cargos
;
4'xtgcreStantes serão distribuídos pelo critério do decimal Maior, na Ordem decrescente e enquanto houver cargos para
Çut,9st'rerii
preenchidos; c) uma chapa que obtiver um número igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos votos
,
não poderá ficar com menos da metade dos cargos; d) quando a diferença entreonúniero de cargos relativos às
duas chapas mais proxitnes do empate for de apenas uma unidade inteira do número, e a chapa mais votada entre
elas estiver ameaçada de perder sua maioria (empate no numero de cargos) pelo critério do decimal maior, esta
deverá ficar com o cargo em disputa, desde que a diferença entre as porcentagens das duas:seja igual ou superior
a 30°)0,(trinta por cento); e) esse critério será aplicado tambérn para a distribuição dos cargos suplentes; f) todas as
chapas' da estrutura horizontal têm responsabilidade pelo cumprimento da paridade de -gênero, nos termos do
presente Estatuto; ,g) todas as, chapas da estrutura vertical têm responsabilidade pelo cumprimento da quota de
gênero, nos termos do presente Estatuto. VI - a chapa Mais votada poderá escolher è preencher, de uma só vez,
todos os cargos a que tem direito na Executiva da Direção, na ordem da suplência, asSim como no Conselho FisCal.
A segunda mais :votada poderá, igualmente, escolher é preencher os cargos disponíveis, p assim sucessivamente;
VII - as chapas poderão preencher os cargos, conforme inciso anterior deste artigo, com os= nomes indicados pela
chapa, independente da ordem de inscrição. Seção II. Dos Conselhos Èiscals. Subseção I. Da Constituição. Art.
61 Os órgãos diretivos de todas as instancias organizativas da CUT terão suas atividades financeiras acompanhadas
e fiscalizadas por conselhos fiscais instituídos nos termos deste Estatuto. Art. 62 O Conselho Fiscal da CUT Nacional
e dos Ramos será constituído por 4 (quatro) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, aplicando o princípio da
paridade. Parágrafo único. O cargo de conselheiro/a fiscal é incompatível com o de dirigente de qualquer das
instâncias organiiativas da CUT. Subseção II Dás Atribuições. Art. 63 Constituem atribuições, direitos e deveres
dos/as conselheiros/as fiscais, dentre outros inerentes ao exercício de sua atividade 1- ter acesso a todas as
informações contábeis; II - zelar pela correta aplicação e investimento do patrimônio móvel, imóvel e financeiro da
entidade, no âmbito de competênCias de sua respectiva instância, exercendo atividade permanentemente
fiscalizadora e orientadora, sem, contudo, imiscuir-se na esfera de competência administrativa da respectiva Direção;
III - ter, a seu disporilodas as informações possíveis de que necessite para o desempenho de suas funções; IV —
solicitar balancetes à Secretária Nacional de Administração e Finanças sempre que entender necessário para
detálhaménto das contas da instituição; V - ter garantido o, direito e a obrigação ,de reunir-se com os/as dirigentes
responsáveis por assuntos financeiros e patrimoniais e seus/suas respectivos/as assessores/as; VI - formular
pareceres sempre que houver obrigação estatutária ou deliberativa de prestação de contas ou previsões
orçamentárias da respectiva instância organizativa; VII - formular pareceres sobre os balancetes mensais e o balanço
anual apresentado pela Secretaria de Administração e FinanCas. Seção III. Da Estabilidade no Emprego dos
Dirigentes eConselheiros Art. 64 Nos exatos termos do disposto no art. 8°, inciso VIII da Constituição Federal, é
vedada adispensa do/a empregado/a sindicalizado/a a partir do registro.da candidatura a cargb.de Direção ou de
representação sindical e, Se eleito, ainda que Suplente, até um ano após o final do mandato; salvo se 'cometer falta
grave nos termos da lei. Parágrafo *único. AS ausências no trabalho, Motivadas pelo exercício da atividade sindical,
serão consideradas justificadas e computadas como efetivamente trabalhadas para todos os fins e efeitos legais.
Seção IV Da Vacância e da Suplência. Art. 65 Na ausência temporária de membros das direções e executivas
das instâncias da CUT, horizontais e verticais, a convocação obedecerá os seguintes critérios: 1 - nos casos de
2usência temporária de membros da Executiva Nacional da CUT, das Estaduais e da Direção Nacional da CUT, estas
instâncias decidirão sobre a escolha do substituto; 11 - nos casos de ausência temporária de membros das
Confederações'e Federações serão convocados/as os/as suplentes, mantendo sempre que aritmeticamente possível,
a proporcionalidade de gênero. Parágrafo único. A composição proporcional emanada .do respectivo congresso deve
ser respeitada, desde que atendido o requisito de gênero. Art. 66 Na ausência definitiva de um ou mais membros
das direções e executivas das instâncias da 'CUT, horizontais e verticais, caracterizando-se a vacância, a convocação
de uni ou mais membros substitutos obedecerá os seguintes cnterios 1 - nos casos de ausência definitiva de
membros da Executiva Nacional da CUT, das Estaduais e da Direção Nacional da
erá feita a recomposição com
a substituição pelo mesmo estado ou ramo; II - nos casos de ausência defi
adem mbros das Confederações e
Federações serão convocados/as os/as suplentes, mantendo se E • re que a itmeticarriente possível, a
proporcionalidade de gênero. § 1° A composição proporcional emanad do respectivo ongresso cfev
' e ser respeitada
desde que atendido o requisito de gênero § 2°. Procede-se à eleiçã • nas plenárias e tatutaria mente previstas, dois
cargois em substituição, com a finalidade de recomposição da dite fé: o, podendo-Se ef ettiar tddoS os remanejamentos
necessários. O mesmo se aplica aos Conselhos Fiscais. Seção v,
Re re
67 Ola dirigente que for
membro de mais de uma instância de direção da CUT terá direito a um unico vo
re que houver coincidência

4
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4e'/.epresentação em qualquer instância deliberativa da CUT, e esse/a dirigente não poderá indicar nenhum/a
OubÉtiti*a para qualquer dos cargos acumulados no período em que seu voto for solicitado. Art. 68 É vedada a
afticipação nos congressos da CUT de toda delegação em que fique configurada dupla representação. Art. 69 Não
"•••44,
e
epr,ead credenciados/as para seminários, plenárias, cursos, oficinas e direção nacional a delegação da instância
sdrgânica à CUT (Estaduais da CUT, Confederações, Federações Nacionais, Federações Interestaduais e Estaduais),
,nquento ficar configurado o descumprimento do requisito de gênero. Art. 70 A representação e o estabelecimento
::•?. relações internacionais da CUT são atribuições exclusivas da Executiva da Direção Nacional, através da Secretaria
de Relações Internacionais. Parágrafo único. As instâncias verticais poderão representar e estabelecer relações
sindicais no seu âmbito, junto a entidades congêneres e do mesmo ramo de atividade de outros países, bem Orno
filiar-se a organismos sindicais de âmbito internacional, respeitada a orientação aprovada no congresso Nacional
TÍTULO V. DO PATRIMÔNIO. Art. 71 Constituem patrimônio da CUT: I - receita resultante das contribuições das
entidades filiadas; II - os bens móveis e imóveis; III - os títulos de crédito que a ela pertençam ou venham a
pertencer; IV - os legados, doações e concessões feitas em caráter permanente; V - juros sobre aplicações
financeiras; VI - venda de publicações de própria autoria; VII - taxas e inscrições de seminários, congressos, plenárias
e Direção Nacional; VIII - contribuições e resultados de contratações ou patrocínios financeiros, em bens de serviços
ou materiais; de pessoas jurídicas e físicas, públicas, nacionais ou estrangeiras; IX - subvenções, contratações,
parcerias ou convênios que lhe sejam destinados pelos Poderes Públicos Municipal, Estadual ou Federai; assim como,
entidades nacionais e estrangeiras; X - rendas originárias de seus bens; XI - Remunerações provenientes de parcerias
ou acordos de cooperação comercial estabelecidos com pessoas jurídicas de âmbito privado; XII - Remunerações
provenientes de campanhas específicas de arrecadação junto às entidades filiadas, entidades sindicais ou populares
nacionais ou estrangeiras, ou pessoas físicas; XIII - Remunerações provenientes da venda de bens e serviços. Art.
72 Em caso de dissolução, aprovada em congresso, o patrimônio da CUT será revertido para entidade congênere,
conforme deliberação congressual que não tenha vínculo ou dependência com o Estado e que atue em defesa dos
interesses dos/as trabalhadores/as. Art. 73 Todas as entidades sindicais filiadas à CUT contribuirão com 10% (dez
por cento) de sua receita bruta anual para a sustentação financeira da Central Única dos Trabalhadores. Art. 74
Cabe à CUT Nacional recolher a contribuição de cada entidade sindical filiada e distribuí-la na seguinte forma: 1 —
4,0% para as Estaduais da CUT; II — 3,8% para as Confederações e Federações Nacionais e Entidades Nacionais
filiadas; III — 2,2% para a CUT Nacional. Parágrafo único. O repasse de recursos às Regionais é de responsabilidade
das Estaduais da CUT. Art. 75 Cabe à Direção Nacional da CUT regulamentar todos os mecanismos que garantam
a administração patrimonial, financeira e de pessoal, bem como arrecadação e distribuição de recursos através das
diversas instâncias da Central Única dos Trabalhadores, Art. 76 Cabe à Executiva da Direção Nacional da CUT
regulamentar todos os mecanismos que garantam a administração patrimonial, financeira e de pessoal, bern`collo
arrecadação e distribuição de recursos através das diversas instâncias da Central Única cios Trabalhadores. Art.' 77
As direções das diversas instâncias da CUT poderão promover campanhas financeiras em suas respectivas áreas de
abrangência. TITULO VI. VIGÊNCIA E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. Art. 78 Na vigência da atual legislação sindical,
podem ainda filiar-se à CUT as Confederações e Federações oficiais estaduais, interestaduais e nacionais, desde .que
cumpridas as exigências deste Estatuto. Parágrafo único. É permitida a filiação de sindicatos não filiados à CUT,
diretamente às Confederações e Federações Nacionais, em caráter transitório, sem representação nas estruturas
horizontais. Art. 79 A definição das atribuições das Secretarias e respectivos/as Secretários/as e Secretários/as
adjuntos/as será feita por meio de Regimento Interno, aprovado pela Direção Executiva Nacional da CUT,
preservando as atribuições das Secretarias existentes. Art. 80 Devido à excepcionalidade deste 13° CONCUT ter se
Ralizado antes dos Congressos Estaduais, a indicação dos nomes dos Ramos e das CUT's Estaduais para a
composição da Direção Nacional se dará até o dia 15 de dezembro de 2019, data limite da realização dos Congressos
Estaduais. No item 7) Eleição da Direção Executiva e do Conselho Fiscal da CUT Nacional para gestão
2019/2023 (dois mil e dezenove a dois mil e vinte e três), sendo feita a apresentação da nova direção eleita e a
seguir empossados, com início de mandato em 10 DE OUTUBRO DE 2019 e término em 10 DE OUTUBRO DE
2023, ficou assim constituída: PRESIDENTE — SERGIO APARECIDO NOBRE, METALURGICO, BRASILEIRO,
CASADO, RG 15.135.939-8 SSP/SP, CPF 085.598.478-39, nascido em 10/03/1965, •
iliado na RUA ERNESTA
PELOSINI, 207, APARTAMENTO 125, BLOCO B, NOVA PE1ROPOLIS, cep 09771-2 , Cidade a e SÃO BERNERDO DO
CAMPO/SP; VICE-PRESIDENTE — VAGNER FREITAS DE MORAIS, BA ARIO, CAS DO, BRASILEIRO, RG
167251831 SSP/SP, CPF 115.763.858-92, nascido em 17/04/1966, dornicil' do na AV. OT CILIO TOMANIK, 343,
BLOCO 13, APARTAMENTO 203, VILA POLOPOLI, cep 05363-000, Cidade d SÃO PAULO/ ; SECRETÁRIA GERAL
CARMEM HELENA FERREIRA FORO, AGRICULTORA FAMILIAR, 13 SILEIRA, SOLT RA — maior de idade, RG
1307202 SSP/PA, CPF 235.596.082-87, nascida em 23/02/1966, do talada na AE 4, LOTE 1/3, BLOCO 01,
de .BRASluA/pF;
APARTAMENTO 2206, ESPORTE CLUB, TORRE 01, GUARA II, c 4, • 71070-64
P

•
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SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO - APARECIDO DONIZETI DA SILVA, QUIMICO, BRASILEIRO, CASADO,. RG
iii Ã:5774!612-4 SSP/SP, CPF 038.755.338-01, nascido em 04/08/1960, domiciliado na RUA RODRIGUES CALDAS, 1'91,
n"4:eSÃO MATHEUS, cep 08330-051, Cidade de SÃO PAULO/SP; SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P,oni5ARIOVALDO DE CARMARGO, PROFESSOR, BRASILEIRO, CASADO, RG 17742528-3 SSP/SP, CPF 065.342,518-09,
nascido em 17/06/1965, domiciliado na AVENIDA CARLOS RUSSI, 374, LONDON PARK, cep 14940-000, Cidade de
IBITINGA/SP; SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADJUNTA - MARIA APARECIDA DO
AMARAL GODOI DE FARIA, AGENTE ADMINISTRATIVO, BRASILEIRA, CASADA, RG 14.326.822 SSP/SP, CPF
106.597.178-83, nascida em 17/12/1956, domiciliado na RUA DOMINGOS DE MORAIS, 1457, APARTAMENTO 114,
VILA MARIANA, cep 04105-002, Cidade de SÃO PAULO/SP; SECRETARIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS ANTONIO DE LISBOA AMANCIO VALE, PROFESSOR, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE, RG 435372
SSP/DF, CPF 179,658.451-72, nascido em 12/08/1957; domitiliado na MLN MI TRECHO 3 NUCLEO RURAL IERIVÁ
CHACARA, LAGO NORTE, cep 71536-214, Cidade de BRASILIA/DF; SECRETARIO DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS ADJUNTO - QUINTINO MARQUES SEVERO, METALURGICO, BRASILEIRO, CASADO, RG
7024482544 SSP/RS, CPF 420.734.130-72, nascido em 13/11/1963, domiciliado na RUA EUCLIDES DA CUNHA, 251,
JARDIM AMERICA, cep 93032-160, Cidade de SÃO LEOPOLDO/RS; SECRETÁRIA DE COMBATE AO RACISMO ANATALINA LOURENÇO DA SILVA, PROFESSORA, BRASILEIRA, SOLTEIRA- maior de idade, RG 19711321-7
SSP/SP, CPF 114.025.708-05, nascida em 18/12/1968, domiciliado na RUA R. ERNANE DA GAMA CORREIA, 938,
Cidade de SÃO PAULO/SP; SECRETÁRIA DE COMBATE AO RAasmo ADJUNTA - ROSANA SOUSA
FERNANDES, AUXILIAR DE P.C.P., BRASILEIRA, CASADA, RG 23.333.977-2 SSP/SP, CPF 170,808.098-86, nascida
em 21/10/1974, domiciliada na R. DR. RAFAEL A. RIBEIRO, 347, JARAGUA, cep 05181-030, Cidade de SÃO
PAULO/SP; SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO - RONI ANDERSON BARBOSA, PETROLEIRO, BRASILEIRO,
CASADO, RG 56987479 SSP/PR, CPF 924,320.429-72, nascido em 25/01/1975, domiciliado na RUA MONSENHOR
IVO ZANLORENZI, 1233, MOSSUNGUE, cep 81210-000, Cidade de CURITIBA/PR; SECRETÁRIO DE
COMUNICAÇÃO ADJUNTO - ADMIRSON MEDEIROS FERRO JUNIOR, ANALISTA DE SISTEMA, BRASILEIRO,
CASADO, RG 6376341 SSP/PE, CPF 390,899.404-72, nascido em 06/05/1963, domiciliado na RUA SARA BERNHARD,
161, BLOCO 10, APTO, 32, MOOCA, cep 03180-100, Cidade de SÃO PAULO/SP; SECRETÁRIA DE FORMAÇÃO ROSANE MARIA BERTOTTI, AGRICULTORA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, RG 1.592.150 SSP/SC, CPF 585.198.40906, nascida em 25/07/1966, domiciliada na RUA PIRATININGA, 270, APTO. 13, BLOCO 02, BRÁS, cep 03042-000,
Cidade de SÃO PAULO/SP; SECRETÁRIA Dg FORMAÇÃO ADJUNTO - SUELI VEIGA MELO, PROFESSORA,
BRASILEIRA, CASADA, RG 253366 SSP/MS, CPF 311.946,051-68, nascida em 23/07/1965, domiciliada na RUA RIO
DE JANEIRO, 158, CASA 26, MONTE CASTELO, cep 79011-210, Cidade de CAMPO GRANDE/MS; SECRETÁRIA 'DE
ORGANIZAÇÃO E Puma SINDICAL - MARIA DAS GRAÇAS COSTA, FUNCIONARIA PUBLICA
MUNICIPAL/PROFESSORA, BRASILEIRA, SOLTEIRA - maior de idade, RG 90002017046 SSP/CE, CPF 309.834.44315, nascida em 23/09/1963, domiciliada na AV. DA UNIVERSIDADE, 1949, APARTAMENTO 1302, BENFICA, Cidade
de FORTALEZA/CE; SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO E POLITICA SINDICAL ADJUNTO -JORGE DE FARIAS
PATROCINIO, MOTORISTA, BRASILEIRO, CASADO, RG 850111 SSP/DF, CPF 291.567.001-30, nascida ,em
11/10/1964, domiciliada na QUADRA 18, CASA 26, SETOR OESTE, Cidade de GAMA/DF; SECRETÁRIA DA MULHER
TRABALHADORA -JUNEIA MARTINS BATISTA, ASSISTENTE SOCIAL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, RG 11.051802O SSP/SP, CPF 000.170.418-48, nascida em 04/07/1958, domiciliada na AV. SENADOR VITORINO FREIRE, 180,
APTO. 92-D, cep 04423-000, Cidade & SÃO PAULO/SP; SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO - ARI
ALORALDO DO NASCIMENTO, BANCARIO, BRASILEIRO, SOLTEIRO - maior de idade, RG 1037790209, CPF
419.563.460-15, nascido em 19/09/1964, domiciliado na RUA MAURO, 515, CASA 01, SAUDE, cep 04055-041, Cidade
de SÃO PAULO/SP; SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO ADJUNTA - AMANDA GOMES CORCINO,
CARTEIRA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, RG 1887219 SSP/DF, CPF 855.688.801-15, nascida em 18/04/1979,
domicilia& na QNJ 16, CASA 19, TAGUATINGA, cep 72140-160, Cidade de BRASILIA/DF; SECRETÁRIA DE
MOBILIZAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS - JANESLEI APARECIDA ALBUQUERQUE, PROFESSORA,
BRASILEIRA, CASADA, RG 1226016-4 SSP/PR, CPF 230.937.499-72, nascida em 20/12/1955, domiciliada na RUA
RIO TROMBETAS, 577, ROÇA GRANDE, cep 83403-370, Cidade de COLOMBO/PR; SECRETÁRIO DE CULTURA 30SE CELESTINO LOURENÇO, PROFESSOR UNIVERSATARIO, BRASILEI••- • ADO, RG 7144847 SSP/MG,
CPF 287.394.506-00, nascido em 29/10/1953, domiciliado na RUA ENG , EIRO NA ARRO, 46, FONTE GRANDE,
cep 32013-320, Cidade de CONTAGEM/MG; SECRETÁRIO AD3 TO DE CUL URA - EDUARDO LIRIO
GUTERFtA, PORTUARIO, BRASILEIRO, CASADO, RG 441962 SSP/S CPF 579.600.4. -00, nascido em 05/12/1958,
domiciliado na RUA GOIANIA, 235, ITAPUA, cep 29101-777, idade de VILA ELHA/ES; SECRETÁRIA DA
JUVENTUDE - CRISTIANA PAIVA GOMES, AGRICULTORA, IP SILEIRA, DIVOR+ IA' • G 265420 SSP/RR, CPF
e
953.534.612-15, nascida em 24/02/1992, domiciliada na VICINAL e5 K
DÃO, LOTE 737, ZONA
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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

E Oficial de Registro Civil de

Fundada em 28/8/83
Pessoa Jurídica/SP Regis
v, (24k
ri'
.* ...gRURÃL, Cidade de CAROEBE/RR; SECRETÁRIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS - JANDYRA
ç%:',MASáUE UEHARA ALVES, PROFESSORA, BRASILEIRA, UNIÃO ESTAVEL, RG 15217932 SSP/SP, CPF 105.530.598nascida em 24/03/1964, domiciliada na ESTRADA PEDREIRA ALVARENGA, 2168, ELDORADO, cep 09972-005,
f-P.,•••
Cidade de DIADEMA/SP; SECRETÁRIA DA SAUDE DO TRABALHADOR - MADALENA MARGARIDA DA SILVA
TEIXEIRA, AGRICULTORA FAMILIAR, BRASILEIRA, CASADA, RG 4841285 SSP/PE, CPF 961.586,624-53, nascida
em 09/12/1971, domiciliada na AV. SEBASTIAO NERI DE ALMEIDA, 27, PE 95, cep 55650-000, Cidade de
PASSIRA/PE; SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAUDE DO TRABALHADOR MARIA DE FATIMA VELOS° CUNHA,
FUNCIONARIA PUBLICA, BRASILEIRA, SOLTEIRA - maior de idade, RG 492082 SSP/GO, CPF 285.973.891=68,
nascida em 16/02/1954, domiciliada na AV. 2 RADIAL, QUADRA 49, LOTE 07 A 09 EDIFICO MARANATA, APTO.
1702, NR 183, SETOR PEDRO LUDOVICO, cep 74820-090, BRASILIA/DF; SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DANIEL MACHADO GAIO, BANCAFUO, BRASILEIRO, SOLTEIRO - maior de idade, RG 1844646 SSP/DF, CPF
899.419.26145, nascido em 08/04/1981, domiciliado na RUA SANTO ANTONIO, 722, BELA VISTA, cep 01314-000,
Cidade de SÃO PAULO/SP; SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURIDICOS VALEIR ERTLE, COMERCIARE°,
BRASILEIRO, DIVORCIADO, RG 1063110 SSP/SC, CPF 625.275.179-00, nascido em 04/09/1966, domiciliado na SQN
313, BLOCO C, APT0.406, ASA NORTE, cep 70766-030, Cidade de BRASILIA/DF; DIRETORA EXECUTIVA (01) ALINE MARQUES BORGES ALVES, TEC, EM ELTROTECNICA, BRASILEIRA, CASADA, RG 017178052001-2, CPF
009.665.023-02, nascida em 03/08/1986, domiciliada na RUA C, NR 60, BACURI, cep 65916-120, Cidade de
IMPERATRIZ/MA; DIRETORA EXECUTIVA (02) - ANGELA MARIA DE MELO, PROFESSORA, BRASILEIRA,
SEPARADA JUDICIALMENTE, RG 552676 SSP/SE, CPF 155.034.105-72, nascida em 01/07/1956, domiciliada na RUA
MARIA DE LOURDES PAPA MARTINS, 112, RESIDENCIAL BRISA MAR, ARUANA, cep 49000-516,. Cidade de
ARACAJU/SE; DIRETOR EXECUTIVO (03) - CLAUDIO AUGUS11N, ECONOMISTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO maior de idade, RG 9020138179, CPF 295.358.160-04, nascida em 18/08/1956, domiciliada na RUA DUQUE DE
CAXIAS, 925, CENTRO, cep 90010-282, Cidade de PORTO ALEGRE/RS; DIRETOR EXECUTIVO (04) - CLAUDIO
DA SILVA GOMES, TECNICO RECUSROS HUMANOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, RG 2172318-5 SSP/SP, CPF
308.229.639-49, nascido em 13/01/1962, domiciliado na RUA MARCILIO DIAS, 9-64, BELA VISTA, cep 17060-030,
Cidade de BAURU/SP; DIRETOR EXECUTIVO (05) - ISMAEL JOSE CESAR, FUNCIONARE° PUBLICO FEDERAL,
BRASILEIRO, UNIÃO ESTAVEL, RG 618523 SSP/DF, CPF 287.725.041-53, nascido em 01/03/1964, domiciliado na
SRES, QUADRA 10, BLOCO E, CASA 32, CRUZEIRO VELHO, cep 70645-050, Cidade de BRASILIA/DF; DIRETORA
EXECUTIVA (06) - FRANCISCA TRAJANO DOS SANTOS, COSTUREIRA, BRASILEIRA, CASADA, RG 157632957 SSP/SP, CPF 097.325.668-09, nascida em 23/03/1962, domiciliada na RUA LEOPOLDO FROES, 111, PARQUE
MARAJOARA, cep 09112-230, Cidade de SANTO ANDRE/SP; DIRETORA EXECUTIVA (07) - IVONETE ALVES
CRUZ ALMEIDA, PROFESSORA, BRASILEIRA, CASADA, RG 862279, CPF 403.070.345-34, nascida em 26/02/1967,
domiciliada na RUA 91, NR 15, MARCOS FREIRE II, cep 49160-000„ Cidade de NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE;
DIRETOR EXECUTIVO (08) - JOÃO BATISTA GOMES, SERV.PUB. MUNICIPIAL, BRASILEIRO, CASAD0',,RG
18857016-0, CPF 082.423.318-20, nascida em 11/01/1966, domiciliada na RUA IACANGA, 108, VILA MARIA, cep
02130-030, Cidade de SÃO PAULO/SP; DIRETOR EXECUTIVO (09) - JOSE DE RIBAMAR VIRGOLINO
BARROSO, PROFESSOR, BRASILEIRO, asADo, RG 1585250 SSP/PA, CPF 190.368.682-20, nascido em
28/07/1963, domiciliado na TRAVESSA COCHACO, 729, PEDREIRA, cep 66083-180, Cidade de BELEM/PA;
DIRETORA EXECUTIVA (10) - JUVANDIA MOREIRA LEITE, BANCARIA, BRASILEIRA, SOLTEIRA - m&o de
idade, RG 38067073-2 SSP/SP, CPF 176.362.598-26, nascida em 16/10/1972, domiciliada na RUA LIBERO BADARO,,
158, 1 ANDAR, CENTRO, cep 01008-000, Cidade de SÃO PAULO/SP; DIRETOR EXECUTIVO (11) - MARCELO
RENATO FIORIO, TECNICO EMPREENDIMENTOS SR, BRASILEIRO, CASADO, RG 14096582-8 SSP/SP, CPF
062.865.748-08, nascido em 07/08/1965, domiciliado na RUA 30 JP, 289, CASA 36, RESIDENCIAL COLORADO,
JARDIM PAULISTA, cep 13503-540, Cidade de RIO CLARO/SP; DIRETOR EXECUTIVO (12) - MARCELO
RODRIGUES, BANCARIO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, RG 11027099-8, CPF 090.985.447-54, nascida em
29/01/1981, domiciliada na RUA ADALBERTO ARANHA, 47, TIJUCA, cep 20540-140, Cidade de RIO DE JANEIRO/RJ;
DIRETORA EXECUTIVA (13) - MARA LUZIA FELTES, FUNCIONARIA PUB, ADM. INDIRETA/APOSENTAbA,
01/10/1957, domiciliada na RUA
••
BRASILEIRA, SOLTEIRA, RG 7006667104 SSP/RS, CPF 263.023.490-87, n
DA REPUBLICA, 54, CIDADE BAIXA, cep 90030-321, Cidade de POR e LEGRE/RS; DIRETORA EXECUTIVA (14)
- MARIA JOSANA DE LIMA OLIVEIRA, FUNCIONARIA PUBLI DA ADMINIST• ÇÃO INDIRETA - APOSENTApA,
BRASILEIRA, UNIÃO ESTAVEL, RG 1687399 SSP/RS, CPF 011 15.564-05, nascid em 09/06/1980, domidliada na
RUA AURELIANO MEDEIROS, 527, CENTRO, cep 59470-000 idade de RIACHUE 0/RN; DIRETORA EXECUTIVA
(15) - MARIA JULIA REIS NOGUEIRA, FUNCIONARIA *UBLICA FEDERAL, 13' *SILEIRA, SOLTEIRA - maior, de
domiciliada na RUA DOS
idade, RG 93694098-0 SSP/MA, CPF 062.739.393-49, ascida em 0.
cep 6 •110, Cidade de SÃO LUIS/MA;
PROFESSORES, S/N, BLOCO B2, APARTAMENTO 301, CO
^4.a
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TERMO DE RETIFICAÇÃO

Retifico para todos os fins de direito, que no termo de posse que o
ISMAEL JOSE CESAR E O EDUARDO LIRIO GUTERRA assinaram
equivocadamente no lugar errado, considerar o termo de posse individual
com os respectivos cargos: ISMAEL JOSE CESAR — Diretor ,Executivo
(05) e (5 EDUARDO LIRIO GUTERRA Secretário Adjunto de Cultura.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 09 de Dezembro de 2019.

Sergio A ar
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