Circular nº 005/19
Brasília(DF), 11 de janeiro de 2019
Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s Diretora(e)s do ANDES-SN
Companheiro(a)s,
Enfatizamos que para uma melhor organização dos eventos do Sindicato
Nacional e buscando otimizar recursos, reenviamos as orientações acerca do
credenciamento de delegado(a)s, observadore(a)s e observadore(a)s suplentes de
delegado(a)s para o 38º CONGRESSO.
Lembramos que o envio da documentação regimental, conforme a
Circular nº 308/18, no prazo estabelecido, até o dia 22 de janeiro de 2019, é de
fundamental importância para que a Comissão Organizadora do 38º CONGRESSO
possa providenciar estrutura, material, alimentação, etc., para atender adequadamente à
demanda do evento, evitando desperdícios ou mesmo a escassez de recursos.
Assim, reiteramos os termos da Circular nº 308/18, que convoca o 38º
CONGRESSO do ANDES-SN, e estabelece:

“2. DO CREDENCIAMENTO
2.1 O ANDES-SN, empenhado em implementar um sistema mais ágil de inscrição em
seus eventos nacionais, reafirma a importância do credenciamento prévio como
elemento facilitador do processo. Para o 38º CONGRESSO, fica estabelecido o período
de 3 de dezembro de 2018 a 22 de janeiro de 2019, para o recebimento da
documentação regimental para inscrição de delegado(a)s, observadore(a)s e
observadore(a)s suplentes do(a) delegado(a). A ratificação ou retificação do
credenciamento durante o evento dar-se-á no dia 28 de janeiro de 2019, das 9h às 12h

e das 14h às 18h. Os critérios para a escolha do(a)s participantes do 38º CONGRESSO
estão expressos nos artigos 16 e 17 do Estatuto do ANDES-SN (cópia anexa).
2.2 Não haverá recebimento da documentação necessária ao credenciamento no dia 28
de janeiro de 2018, excetuando-se os casos justificados e aprovados pela Plenária de
Instalação.
2.3 Pelo menos um(a) representante da delegação de cada seção sindical ou secretaria
regional, credenciada previamente, deverá comparecer à Secretaria do 38º
CONGRESSO, no dia 28 de janeiro nos horários especificados no item 2.1 para
confirmar, ou não, a presença do(a)s delegado(a)s e do(a)s observadore(a)s.

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CREDENCIAMENTO
3.1 Ata da assembleia geral (assinada pela mesa coordenadora dos trabalhos) em que
foram escolhido(a)s o(a)s delegado(a)s, o(a)s observadore(a)s e o(a)s suplentes de
delegado(a)s. O(A)s suplentes de delegado(a)s devem, obrigatoriamente, ter sido
escolhido(a)s

como

observadore(a)s/suplentes

de

delegado(a)s.

Quando

o(a)

observador(a) tiver sido indicado(a) por outra instância que não tenha sido a
assembleia geral de sua seção sindical ou da secretaria regional, este não poderá
substituir o(a) delegado(a).
3.2 Lista de presença na Assembleia Geral.
3.3 O(A) Delegado(a) de Diretoria poderá ser indicado(a) por meio de carta da seção
sindical, ou constar da ata da Assembleia Geral - devidamente identificado(a) como tal que elege o(a)s Delegado(a)s de Base.
3.4 O(A)s Delegado(a)s de Base, de acordo com o art. 17 do Estatuto da ANDES-SN,
devem ser escolhido(a)s na seguinte proporção cumulativa:
I - até quinhentos (500) sindicalizados, um (1) delegado por conjunto de cem (100) ou
fração;
II - de quinhentos e um (501) a mil (1.000) sindicalizados, um (1) delegado por
conjunto de duzentos e cinquenta (250) ou fração;

III - a partir do milésimo sindicalizado, um (1) delegado por conjunto de quinhentos
(500) ou fração.
3.5 Comprovação pela seção sindical de quitação com a Tesouraria (até o mês de
novembro de 2018) das seguintes contribuições mensais do(a)s sindicalizado(a)s:
3.5.1 Contribuição mensal;
3.5.2 Fundo Único;
3.5.3 Fundo Nacional de Greve.
3.6 Comprovação pela seção sindical do pagamento de Rateios de CONAD e
Congressos.
3.7 Comprovação pela seção sindical do pagamento das parcelas vencidas de acordos
realizados quanto às contribuições previstas nos itens 3.5.1, 3.5.2. 3.5.3 e 3.6, se houver.
3.8 Para o credenciamento do(a)s delegado(a)s, será exigida a documentação
relacionada nos itens 3.1 a 3.7. A documentação deverá ser enviada previamente, até
às 24h do dia 22 de janeiro de 2019 para o e-mail secretaria@andes.org.br.”

Por fim, pedimos atenção, conforme consulta feita por meio da Circular
nº 434/18, à importância de que as seções sindicais informem à secretaria nacional por email (secretaria@andes.org.br), até as 12h do dia 18 de janeiro de 2019 (sexta-feira),
se disponibilizam à(o)s sindicalizado(a)s cópias impressas do Caderno e do Anexo ao
Caderno de Textos, para fins de prevenção do desperdício de recursos.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.

Profª. Eblin Farage
Secretária-Geral

