
ATA DO PRIMEIRO CONGRESSO DE FUNDAÇÃO  DA NOVA CENTRAL 

SINDICAL DE TRABALHADORES (NCST)

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de 2.005 (dois mil e cinco), 

às 10 (dez) horas da manhã, na sede do Marina Hall,  na SHTN, Trecho 2, 

Conjunto 5, na cidade de Brasília-DF, reuniram-se os delegados das entidades 

sindicais fundadoras da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCS), cujas 

assinaturas  contam das  listas  de  presenças,  conforme edital  publicado  no 

“Diário Oficial da União”, Caderno ......; Página .........., de ...../......../ 2005. Na 

abertura do Primeiro Congresso da Nova Central  Sindical  de Trabalhadores 

(NCST),  o  presidente  da  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  na 

Indústria  (CNTI),  José  Calixto  Ramos  foi  aclamado  como  presidente  do 

Congresso, compondo a mesa diretora dos trabalhos com os presidentes da 

Confederação  dos  Servidores  Públicos  do  Brasil(CSPB),  João  Domingos 

Gomes dos Santos; da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo 

e  Hospitalidade  (CONTRATUH),  Moacyr  Roberto  Tesch  Auersvald;  da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores e Transportes Terrestres (CNTTT), 

Omar .............; do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Alimentação (CNTA),  Artur Bueno; do presidente da Confederação Nacional 

dos  Trabalhadores  em Educação e  Cultura  (CNTEEC),  Miguel  Abrão;  e  da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), ..............; além 

dos presidentes das  federações de trabalhadores. Colocou-se em votação o 

Regimento  Interno  do  Congresso,  que  foi  aprovado  por  unanimidade,  bem 

como a indicação do vice-presidente da CSPB, Sebastião Soares da Silva, 

para secretário do Primeiro Congresso. O presidente do Primeiro Congresso 

da  Nova  Central  Sindical  fez  a  saudação  a  todos  os  delegados, 

observadores, convidados e aos representantes da imprensa, destacando 

a importância do evento, delineando os objetivos, as metas e as razões 

para se constituir uma nova central sindical. Em seguida foram abertas as 

inscrições para as intervenções dos delegados, tendo cada orador o tempo 



de  3  (três)  minutos.  Ocorreram  as   inscrições  de  56  (cinqüenta  e  seis) 

oradores para a manhã do dia  28 de junho de 2005; à tarde do mesmo dia 

tiveram prosseguimento as intervenções dos oradores, com a participação de 

mais 37 (trinta e sete ) inscritos. Encerradas as intervenções, o presidente do 

Congresso, José Calixto Ramos, colocou em debate a Carta de Princípios, o 

Estatuto  da  NCST,  a  cartilha   com  esclarecimentos  sobre  a  NCST, 

inscrevendo-se  29  (vinte  e  nove)  oradores  que  apresentaran   4(  quatro) 

propostas de emendas à Carta de Princípios e 25 (vinte) e cinco propostas de 

emendas  ao  Estatuto.  As  propostas  foram  recolhidas  pela  Comissão 

Organizadora  do  Congresso  para  ordenamento  e  análise,  com  o  que  foi 

encerrada a primeira fase do Congresso. Ás 17 (dezessete) horas do dia 28 

de junho de 2005 ocorreu a Sessão Magna, com o pronunciamento do 

deputado Michel  Temer (PMDB-SP)  que assegurou o apoio integral  do 

PMDB pela preservação do artigo 8º da Constituição Federal, sendo “uma 

muralha” no Congresso Nacional contra a PEC 369 enviada pelo Governo 

Lula. Falaram, entre outros oradores, o deputado Marcelo Barbieri (PMDB-

SP),  ressaltando  a  importância  do  Sistema  Sindical  Confederativo  e 

ressaltando a importância desta organização sindical na história moderna 

do Brasil. Nesta solenidade foram estimadas presenças de mais de 5.600 

participantes,  mediante o exame das cadeiras ocupadas. À noite  houve 

solenidade especial, com as presença de várias autoridades e parlamentares, 

entre  eles  representantes  do  Ministério  do  Trabalho  e  Enprego-MTE,  da 

Organização Mundial do Trabalho-OIT, da vice-governadora do Distrito Federal 

e  do DIEESE-Departamento Intersindical  de Estatística e Estudos Sociais e 

Econômicos, além vários deputados, entre eles Arnaldo Faria de Sá e Alceu 

Collares; (VER SE CONSEGUIMOS OS NOMES DOS OUTROS DEPUTADOS 

PRESENTES)  com  apresentação  de  mensagens  de  saudação  de  várias 

entidades  sindicais  internacionais  e  de  outras  entidades  brasileiras, 

encerrando-se a sessão com um coquetel.  No dia 29 de junho de 2005, às 

09:30 (nove e trinta horas), os trabalhos do Congresso foram reiniciados com a 



presença do senador Paulo Paim (PT-RS) com o auditório totalmente lotado e 

estimativa  de  quase  seis  mil  pessoas  presentes.  Logo  em  seguida  foi 

colocada em votação a Carta de Princípios com as alterações propostas 

pelos  delegados,  por   escrito  ou  oralmente,  sendo  aprovada  por 

unanimidade. Também colocado em votação, a proposta de Estatuto recebeu 

foram colocados em votação a Carta de Princípios, com as alterações, novos 

acréscimos  e  manifestações  de  oradores,  depois  de  consolidada   com  as 

emendas e acréscimos recebidas do plenário o texto do Estatuto, foi aprovado 

por unanimidade; aprovando-se, igualmente, o “Manifesto à Nação” e a Cartilha 

Informativa. Os documentos aprovados serão registrados, na forma da lei, junto 

com esta  Ata.   Em seguida  foram anunciados  os  nomes dos membros  da 

Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Diretoria Plena que, submetidos à 

aprovação da plenária, passaram a compor a primeira chapa de candidatos aos 

cargos de direção da NCST. A Chapa, na forma como foi anunciada, obteve 

a aprovação dos delegados e, submetida á aclamação, foi aprovada por 

unanimidade,  ficando a  Primeira  Diretoria  da Nova  Central  Sindical  de 

Trabalhadores, assim constituída: 

(Colocar  os  cargos  e  os  nomes .........).  Os  membros  eleitos  foram 

considerados empossados,  passando-se  para  ao  encerramento  do  Primeiro 

Congresso de Fundação da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) 

com a saudação a todos os delegados presentes. Em seguida, o presidente 

eleito da NCST, José Calixto Ramos declarou encerrados os trabalhos e, para 

constar, eu, Sebastião Soares da Silva, Secretário do Primeiro Congresso de 

Fundação da Nova Central, lavrei a presente ata que é assinada por mim e 

pelo presidente do Primeiro Congresso de Fundação da Nova Central Sindical 

de Trabalhadores, José Calixto Ramos e que será registrada no Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas, em Brasília-DF.        


