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Brasí l ia-DF,  28 de abri l  de 2016.  
 
 
Às 
Enti dades F i l iadas à CONDSEF  

 
 

CONVOCATÓRIA 
ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E REFORMA AGR ÁRIA 

 
 

A Diretori a Executiva da CONDSEF,  confor me aprovado no C ons elh o 

Del iberativo de Entidades ( CDE),  con voca  os ser vido r es do setor de Agri cultur a e  

Reforma Agrária para par tici par em do Encon tro  Nacional  no dia  13/05/2 016 (6ª feira),  a  

partir  das 9 horas,  na sed e da CONDS EF,  para  discutir  a seguinte pa uta:  

 Informes;  
 Aval iação da Conjuntura ;  
 Pau ta Esp ecíf ica  do Setor;  
 Encaminh amentos.  

 
Sol ici tamos obs er var em os cri téri os  abaixo:  

Art. 11 do Estatut o da CONDSEF:  
 
Parágrafo Primeiro – Os del egados de base de cada entida de f i l iada à CONDSEF s erã o 
el eitos n a proporção de 1 ( um) para cada 100 ( cem) s er vi dor es empregados ou 
trabalhadores sindical izados e fração majoritár ia  de 50.  
 
Parágrafo Se gundo – Os del egados poderão ser el eitos em Assembl eia Geral  setoria l ,  
regional  ou por local  de trabalho da categor ia  repr es en tada.  O quorum mínimo para  
el eição de del egados é d e 10 (dez)  pres entes na Assembl eia .  Ser á el eito,  por  
assembl eia,  01 (um) del egado  para cada 10 (dez)  pr es entes,  r esp eitad os os l imites  
estabel eci dos no § 1º,  sendo proibida a dupl ici dad e d e candida tura e de voto,  
quando convocada mais  de uma instância  para  elei ção de del egados,  res guardando o 
d ireito de r ecurso.  
 
Parágrafo Te rceiro – Ca da Di retoria de En ti dade f i l iada terá  dir eito a el eger 01 (um)  
del egado,  condici ona do ao r eferendo de Ass embl eia para  tal  f im.  

Lembramos que os membros  do DA RA/C ONDSE F (Departamento da A gricultura  e  
Reforma Agrária)  são delegados natos.  

 
 

Saudações S indicai s,  
 
 
 

Sec ret ári o Geral/CONDSEF  


