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Edital de Convocação 
VII Congresso do SINTSEP-GO 

 
A Diretoria Executiva, de acordo com o previsto no Estatuto do SINTSEP-GO e a decisão 

da Assembléia Geral de 05 de agosto de 2005, convoca o seu VII Congresso para os dias 7, 8, 9 e 
10 de novembro de 2005, a realizar-se na cidade de Caldas Novas no Águas Calientes Hotel 
Paineiras, situado à Rua Presidente Castelo Branco, Nº 115. 

 
O temário do VII CONSINTSEP-GO é: 

 
- Análise de conjuntura Nacional e Internacional; 
- Balanço dos dezesseis anos do SINTSEP-GO e da luta dos trabalhadores (as) no Serviço 
Público Federal; 
- Os reflexos das reformas do Governo; 
- Plano de ação de lutas; 
- Pauta de reivindicações; 
- Plano de cargos e carreiras; 
- Prestação de contas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2005. 

 
Delegados: A escolha de delegados seguirá um critério misto. Serão delegados e delegadas 

os delegados de base e seus suplentes que tiverem participado de no mínimo três quartos das 
plenárias sindicais de base. Será também eleito um delegado ou uma delegada para cada trinta 
filiados ou por fração superior a quinze. O quorum para a eleição de delegados é de no mínimo dez 
presentes. Para cada local de trabalho ou órgão com um mínimo de quinze filiados que alcance o 
quorum de dez votantes poderá ser eleito um delegado. Para efeito de se obter quorum será 
permitida eleição conjunto de dois locais ou órgãos. Os aposentados e pensionistas poderão 
participar das escolhas de delegados em seus próprios órgãos ou através de assembléia específica. 

 
Suplentes: Haverá suplentes para um terço dos titulares, sendo garantido o mínimo de um 

suplente. 
Prazo: Todas as Assembléias para eleição de Delegados (as) deve, ser realizadas até o dia 

21 de outubro de 2005. 
Tese: Qualquer filiado (a) poderá apresentar tese dentro do temário, em qualquer tempo. O 

sindicato garante a publicação das teses que forem apresentadas até as 18:00 horas do dia 7 de 
outubro (sexta-feira), subscritas por pelo menos 10 (dez) filiados (as) de no mínimo 3 (três) órgãos 
diferentes. 

Despesas: O SINTSEP-GO custeará todos os gastos com infra-estrutura, transporte, 
alimentação e hospedagem dos (as) delegados (as). Não se pagará, porém, qualquer ajuda de custo 
em pecúnia, ou qualquer despesa extra, exceto em caso de problema de saúde; nem se permitirá a 
presença de familiares dos(as) delegados(as) no local do Congresso. 

 

Casos omissos e recursos: Serão resolvidas no próprio Congresso. 
 

Goiânia, Goiás 02 de setembro de 2005. 
 
 

 

 


