REGIMENTO INTERNO
Artigo 1° - O VIII Congresso do SINTRASEM terá o seguinte temário:
- “A crise do Capitalismo, as implicações no Serviço Público e a resistência
dos trabalhadores”
- Organização Sindical: Sindicalismo no Brasil, Revisão Estatutária, Patrimônio
do SINTRASEM;
- Plano de Lutas
Artigo 2° - O VIII Congresso do SINTRASEM será realizado entre os dias 27 a
29 de junho de 2013, nas dependências da Escola Sul da CUT, localizada em
Ponta das Canas, Florianópolis, assim distribuídos:
• Dia 27/06 – 18h30min às 22h – Mesa de Abertura e Apresentação das
Teses Inscritas
• Dia 28/06:
 08h30nin às 12h – Grupos de Trabalhos: G.T. 1 – Organização Sindical
 13h30nin às 18h – Grupos de Trabalhos: G.T. 2 – Plano de Lutas
• Dia 29/06 – 08h30min às 13h – Plenária Final e encerramento.
Artigo 3° - O Congresso será composto por delegados credenciados natos e
eleitos em Assembleia com direito à voz e voto e observadores com direito à
voz.
A. Serão delegados natos os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e
titulares do Conselho Deliberativo do SINTRASEM;
B. Serão delegados, os membros da categoria sindicalizados, na proporção de
1 (um) delegado para cada 50 (cinquenta) trabalhadores, eleitos pela
categoria no local de trabalho;
C. O local de trabalho com mais de 50 (cinquenta) trabalhadores
sindicalizados, elegerá mais 1 (um) delegado. Segue os exemplos: 50
sindicalizados= 1 delegado, 51 à 100 sindicalizados= 2 delegados, 101 à 150
sindicalizados= 3 delegados e assim sucessivamente;
D. Os locais que não possuírem 50 (cinquenta) trabalhadores elegerão 1 (um)
delegado;
E. Os observadores são as pessoas da categoria e externas ao sindicato que
foram autorizados pela Comissão Organizadora a acompanhar o andamento
do Congresso.
F. O membro da categoria que desejar ser delegado e não for filiado deverá
se filiar no ato da eleição .
G. Serão congressistas os delegados credenciados.
H. Poderão ser delegados os aposentados filiados que desejarem mediante o
referendo da Assembleia Geral Extraordinária, no número máximo de 14
delegados.
Artigo 4° - São Organismos do Congresso :
A. Palestras de Apresentação das Teses;

B. Grupos de Trabalho;
C. Plenária Final.
Artigo 5° - Da Inscrição de Tese :
A. A inscrição de Tese ou contribuições ao VIII Congresso deverá ser feita até
o dia 29 de maio de 2013 na sede do SINTRASEM até às 18h.
As teses são produções dos coletivos organizados na base do Sintrasem,
devendo estar de acordo com o temário do Congresso (Art. 1º).
Apenas as teses inscritas terão direito à apresentação na mesa de
abertura/conjuntura.
B. Será aberta à categoria a oportunidade de publicação de contribuição
individual referente ao temário do Congresso.
C. As teses e contribuições serão publicadas em caderno único a ser
distribuído à categoria a partir do dia 03 de junho de 2013 . Cada tese ou
contribuição terá no máximo cinco páginas, tamanho A4, com margens de
2,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12. Deverá ser entregue em arquivo
de formato digital, para Word Windows.
Serão publicadas em formato digital e em formato jornal de papel.
Artigo 6° - Da eleição, das inscrições e credenciamento :
A. O período de eleições dos delegados será de 03/06/2013 à 21/06/2013,
das 08h às 18h .
B. O período de inscrição dos delegados , acompanhado de ata da Assembleia
do local de trabalho, lista dos presentes e ficha de filiação devidamente
preenchida, para os casos filiação no ato da eleição, será feito na Secretaria
do Sintrasem até do dia 03/06/2013 a 21/06/2013 das 8h até às 18h .
C. O credenciamento dos delegados e observadores será efetuado junto a
Secretaria do Congresso, nos seguintes períodos:
 27/06/2013 das 18h30min às 21h e;
 28/06/2013 das 8h30min às 12h .
Artigo 7° - Da Comissão Organizadora :
A Comissão Organizadora do VIII Congresso do Sintrasem será formada por
cinco representantes da base eleitos em Assembleia e os membros da
diretoria do sindicato. A comissão irá aprovar os nomes dos palestrantes e
coordenadores para os Organismos do Congresso : Palestras de Apresentação
das Teses, Grupos de Trabalho e Plenária Final.
Artigo 8° - Das falações e defesas :
A. Todas as teses oficialmente inscritas ao VIII Congresso terão tempo igual
de apresentação (20 minutos cada uma).
B. As manifestações dos delegados e observadores serão de 03 (três)
minutos, respeitadas a ordem de inscrição na mesa coordenadora, feita com
a entrega do crachá.
Artigo 9° - Das votações :
A. As votações serão abertas mediante a apresentação de crachá de votação
dos delegados presentes.

B. As propostas serão aprovadas por maioria simples dos delegados
presentes.
Artigo 10° - Dos grupos de trabalho:
A. Serão eleitos pelos participantes de cada grupo um coordenador e um
relator por grupo de trabalho.
B. Cada grupo discutirá e proporá resoluções referentes ao tema do grupo.
C. As moções serão apresentadas dentro dos grupos.
D. Serão levadas à Plenária Final as propostas apresentadas pelos membros
dos grupos que obtiverem pelo menos 20% (vinte por cento) dos votos dos
delegados presentes no grupo.
E. Os grupos serão divididos nos seguintes temas: Organização Sindical e
Plano de Lutas.
F. Cada grupo terá um número máximo de 35 delegados.
Artigo 11° - Plenária Final:
A. Serão votadas pela Plenária Final todas as propostas apresentadas pelos
grupos (conforme artigo 10º).
B. As votações serão abertas mediante a apresentação de crachá de votação
dos delegados presentes.
C. Da Plenária Final sairá um documento único contendo as moções e
resoluções sobre conjuntura, estatuto, patrimônio, finanças e plano de lutas,
a ser votado em Assembleia convocada posteriormente pela Direção para
esse fim.
Artigo 12º - Resoluções e moções:
A. Os congressistas poderão apresentar resoluções e moções;
B. Estas deverão passar pela discussão e aprovação dos grupos (conforme o
artigo 10º);
C. As defesas das resoluções e moções terão somente uma defesa favorável e
uma contrária (defesa e contradefesa) na Plenária Final.
Artigo 13° - Os casos omissos do presente Regimento serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do Congresso.
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