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Ofício Circular CONDSEF/FENADSEF nº 01/2020.            Brasília-DF, 06 de janeiro de 2020. 

 

 

Às 

Entidades Filiadas à CONDSEF/FENADSEF 

 

 

Assunto: Convocatória para o Encontro Nacional dos Aposentados (as) e Pensionistas da Base da 

Condsef/Fenadsef. 
 

 

A Diretoria Executiva da Condsef/Fenadsef, em cumprimento das resoluções do XIII CONCONDSEF e do 

IV CONFENADSEF, convoca para o Encontro Nacional dos Aposentados (as) e Pensionistas da base da 

Condsef/Fenadsef, dias 23 e 24/01/2020, em Brasília-DF (programação abaixo), com a finalidade de debater e 

encaminhar as seguintes questões: 
 

Dia 23/01 (a partir das 9 horas) - Encontro Nacional dos Aposentados (as) e Pensionistas no auditório 

do Sindsep-DF, para debater as questões da base dos aposentados (as) e pensionistas , aprovar resoluções e 

eleger a coordenação nacional dos Aposentados (as) e Pensionistas da base da Condsef/Fenadsef, conforme 

resoluções congressuais. 
 

Dia 24/01 - Ato em Defesa dos Direitos dos Aposentados (as) e Pensionistas (Em breve enviaremos a 

programação do ato). 

 

Critérios de eleição dos delegados (as) ao Encontro Nacional: 

 

Art. 62. Os encontros dos Departamentos Setoriais da CONDSEF realizar-se-ão: 
§ 1º   Participam do encontro todos os coordenadores efetivos e suplentes do departamento e os delegados 

de base eleitos em assembleias das entidades. 
§ 2º   Os delegados serão eleitos em assembleias gerais e/ou setoriais obedecendo os seguintes critérios: 

a) 01 (um) delegado para cada 100 (cem) sindicalizados na base das Entidades Filiadas, ou fração 
acima de 50 (cinquenta) sindicalizados na base das Entidades Filiadas; 

b) para o credenciamento dos delegados ao Encontro Nacional é obrigatória a apresentação da ata da 
assembleia que os elegeram, a lista dos trabalhadores presentes à assembleia de eleição; 

c) os delegados poderão ser eleitos em assembleias gerais e/ou setoriais, da categoria representada; 
d) O quórum mínimo para eleição de delegados é de 10 (dez) trabalhadores presentes na assembleia. 

 
 

Saudações Sindicais, 
 
 
 

 
Secretário-Geral da CONDSEF/FENADSEF 


