
REGIMENTO INTERNO DO 10° CONGRESSO DA FETRAM-SC/CUT

 Dias 12, 13 e 14 de novembro de 2022

 Escola Sindical Sul da CUT - Florianópolis – SC

 

 CAPÍTULO I

 DA REALIZAÇÃO E DA COORDENAÇÃO

Art. 1º- Conforme deliberação do Conselho Diretor da Federação dos Trabalhadores

Municipais de Santa Catarina (FETRAM-SC/CUT) na reunião realizada no nos dias 11 e 12

de maio do corrente ano, na forma do Edital de Convocação 03/2022, o 10° Congresso da

FETRAM-SC/CUT será realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2022, com início às

18:00H do dia 12 e término às 17:00H do dia 14, tendo como local a Escola Sindical Sul da

CUT, sito à Avenida Luiz Boiteux, 4810, bairro Ponta das Canas, na cidade de Florianópolis –

SC, sob a coordenação dos(as) dirigentes Sueli Silvia Adriano, Juçara Rosa Silva e Everton

Sotero.

 CAPÍTULO II

DA DENOMINAÇÃO

Art. 2° - O 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT será denominado de “RECONSTRUINDO

O BRASIL: com a garantia de direitos e o protagonismo da classe trabalhadora!”

 CAPITULO III

 DOS OBJETIVOS

Art. 3º - Com base nas orientações da Central Única dos Trabalhadores - CUT e da

Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais – CONFETAM/CUT, no intuito de

promover o fortalecimento da organização, da luta e das conquistas da classe trabalhadora, o

10° Congresso FETRAM-SC/CUT tem como objetivos:
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I - Fazer análise de conjuntura e de balanço de atuação;

II - Aprovar tese de atuação sobre projeto político e plano de lutas;

III - Definir as linhas gerais da campanha salarial unificada 2022/2023;

IV - Eleger e empossar a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da FETRAM-CUT-SC para

o mandato do período com início em 04/12/2022 e término em 03/12/2025;

V – Empossar os representantes sindicais das diretorias dos sindicatos no Conselho Diretor da

FETRAM-SC/CUT para o mandato do período com início em 04/12/2022 e término em

03/12/2025;

 CAPITULO IV

 DOS PARTICIPANTES,  SEUS DIREITOS E CREDENCIAMENTO

 

Art. 4º - Participam do 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT:

I- Delegados/as

II- Observadores/as

III- Convidados/as

IV- Jornalistas

IV- Equipe de apoio

Art. 5º - São delegados(as) com direito à voz e voto no 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT

os(as) Trabalhadores(as) Municipais associados(as) aos sindicatos filiados à CUT/SC e à

FETRAM-SC/CUT, eleitos(as) em Assembleia Geral do respectivo sindicato, na proporção de

3 (três) delegados(as) por sindicato até 200 associados, mais 1 delegado(a) a cada grupo de

200 associados(as), e, mais 1(um/a) delegado(a) quando a fração final for superior a 100

associados(as), na forma do anexo I do edital de convocação 03/2022, em anexo.

§1º - só poderão participar como delegados(as) ao 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT os

associados(as) de sindicatos filiados à CUT com as mensalidades estatutárias até o mês de

agosto de 2022 quitadas até o dia 15 de outubro de 2022.

§2º - o credenciamento do delegado/a será efetivado mediante a sua assinatura na lista de

presenças do 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT, no prazo entre 16 horas do dia 12 e 9

horas do dia 13 de novembro de 2022, na respectiva mesa de credenciamento.

§3º - na ausência de delegado/a inscrito/a, o/a suplente do respectivo sindicato poderá efetivar

o seu credenciamento como delegado/a, no prazo entre 9 e 12 horas do dia 13 de novembro de

2022.

§4º - para o credenciamento do/a suplente será obedecida à ordem apresentada pelos
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documentos de inscrição dos delegados/as ao congresso do respectivo sindicato.

§5º - cada delegado/a é responsável pelo material contido na sacola, especialmente pelo

crachá.

Art. 6º - Serão observadores, com direito à voz no 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT, as

pessoas inscritas pelos sindicatos e credenciados pela Diretoria Executiva.

PARÁGRAFO ÚNICO: o credenciamento do observador/a será efetivado mediante a sua

assinatura na lista de presenças do 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT, no prazo entre 16

horas do dia 12 e 9 horas do dia 13 de novembro de 2022, na respectiva mesa de

credenciamento.

Art. 7º - Participarão como convidados no 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT, as pessoas

convidadas pela Diretoria Executiva da FETRAM-SC/CUT.

PARÁGRAFO ÚNICO: o credenciamento do/a convidado/a será efetivado mediante a sua

assinatura na lista de presenças do 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT, em qualquer horário

durante a realização do congresso, na respectiva mesa de credenciamento.

Art. 8° - São membros da equipe de apoio, as pessoas indicadas e credenciadas pela Diretoria

Executiva da FETRAM-SC/CUT, tendo a função de executar funções técnicas relacionadas ao

10º Congresso.

Art. 9° - Os jornalistas serão credenciados pela Coordenação do 10º Congresso.

 CAPITULO V

 DAS SESSÕES DO 10° CONGRESSO DA FETRAM-SC/CUT

 

Art. 10. O Congresso terá como sessões:

I - Mesas de debates

II - Plenária de deliberações

III – Eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o mandato do período

com início em 04/12/2022 e término em 03/12/2025.

IV – Posse dos representantes sindicais das diretorias dos sindicatos no Conselho Diretor da

FETRAM-SC/CUT para o mandato 2022/2024.
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 CAPITULO VI

 DA PROGRAMAÇÃO DO 10° CONGRESSO DA FETRAM-SC/CUT

Art. 11. O 10° Congresso da FETRAM-SC terá a seguinte programação:

Dia 12
Sábado

04:00h Início da hospedagem para quem tiver mais de 300 KM de distância
14:00h Início da hospedagem para quem tiver menos de 300 KM de distância
16:00h Início do Credenciamento
18:00h Janta
19:00h Abertura e Mesa de Diálogo
21:00h Encerramento da abertura
21:00 Reunião das Forças Políticas Internas

Dia 13
Domingo

8:00h Café
9:00h Fim do Credenciamento
9:00h Início do Credenciamento dos Suplentes
9:00h Aprovação do Regimento Interno e eleição da Comissão Eleitoral
9:25h Eleição da Comissão Eleitoral
9:30h Apresentação das Teses e Plenário de debates das Teses
10:30h 15M de café e intervalo
12:00h Término do prazo de Credenciamento dos Suplentes
12:00h Almoço
14:00h Trabalho de Grupo: debate e emendas ao texto à resolução

da tese de atuação, projeto político e plano de lutas
16:00 15M de café e intervalo
18:00 Encerramento do trabalho de grupo, janta e confraternização
18:00h Abertura do prazo para registro de chapas à eleição da

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FETRAM-SC/CUT
para o mandato 03/12/2022 a 04/12/2025

22:00 Encerramento do prazo para registro de chapas à eleição da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FETRAM-SC/CUT

para o mandato 03/12/2022 a 04/12/2025

Dia 14
Segunda-

feira

8:00h Retirada das malas dos quartos e café da manhã
9:00 Plenária final de debate e aprovação da Resolução do 10º Congresso

sobre tese de atuação, projeto político e plano de lutas, Moções e linhas gerais
da campanha salarial unificada 2022/2023

10:45 15M de café e intervalo
11:00 Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FETRAM-SC/CUT

para o mandato 03/12/2022 a 04/12/2025
12:00 Almoço
13:30 Lançamento das linhas gerais  da campanha salarial unificada 2022/2023
14:00 Posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Diretor  da

FETRAM-SC/CUT  para o mandato 03/12/2022 a 04/12/2025
15:30h Café de encerramento do 10º Congresso e retorno dos delegados(as).
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Art. 12 - A eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FETRAM-SC/CUT para o

mandato do período com início em 04/12/2022 e término em 03/12/2025 será realizada ao

final da conclusão da aprovação da resolução sobre conjuntura, projeto político e plano de

lutas e moções.

CAPITULO VII

 DOS DOCUMENTOS DO CONGRESSO

Art. 13 – São documentos do 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT:

I – o Regimento Interno;

II -  as Teses das correntes  internas;

III – as Resoluções aprovadas.

IV – as Moções aprovadas;

V – a Ata de eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da

FETRAM-SC/CUT para o mandato do período com início em 04/12/2022 e término em

03/12/2025.

VI – a Ata de posse dos representantes sindicais das diretorias dos sindicatos no Conselho

Diretor da FETRAM-SC/CUT para o mandato 2022/2025.

§1º - as teses inscritas pelas correntes internas, até o início da plenária de teses, são

documentos de contribuição para os debates e deliberações do 10° Congresso da

FETRAM-SC/CUT e utilizadas na forma desse regimento.

§2º - poderão ser apresentadas moções à deliberação do Plenário, mediante redação de

respectivo texto com a assinatura de no mínimo 15 delegados/as presentes ou 20% dos

membros de cada grupo, apresentadas à Coordenação do Congresso até as 20h do dia 13 de

novembro de 2022.

§3º - será considerado como o texto base para a tese de atuação sobre o projeto político e o

plano de lutas da FETRAM-SC/CUT os respectivos textos sobre o tema das teses inscritas

pelas correntes internas;

 CAPITULO VIII

 DOS DEBATES DO 10° CONGRESSO da FETRAM-SC/CUT

Art. 14 – Os debates e as deliberações dar-se-ão da seguinte forma:

§1° - na Mesa de Teses, as correntes que apresentaram respectiva tese até o inicio da plenária
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de teses terão o prazo de até 30 minutos para apresentar suas teses e os delegados terão o

direito de intervir no Plenário fazendo uso da palavra por até 4 (quatro) minutos, respeitada a

ordem de inscrição.

§2º - Serão organizados 5 grupos formados com a distribuição dos(as) delegados(as) de cada

Sindicato nos grupos 1, 2, 3, 4 e 5, de 1 delegado(a) em cada grupo, de 1 a 5 até esgotar a lista

de cada sindicato; os grupos terão um coordenador(a) e um(a) relator(a) designados entre

os(as) delegados(as) pela Coordenação do 10º Congresso.

§3º - no trabalho dos grupos, as teses das correntes internas sobre projeto político e plano de

lutas serão debatidas; poderão ser apresentas e votadas emendas supressivas, modificativas ou

aditivas. Moções e linhas gerais para a campanha salarial 2022/2023; serão levadas ao

Plenário do 10º Congresso as Emendas e Moções aprovadas nos grupos com o voto favorável

de, no mínimo,  20% dos delegados(as) do respectivo grupo.

§4° – na Mesa de aprovação e lançamento das linhas gerais da campanha salarial unificada

2022/2023, os delegados(as) terão o direito de intervir no Plenário fazendo uso da palavra por

até 2 (dois) minutos, respeitada a ordem de inscrição.

§5° – na plenária de aprovação das resoluções da tese de atuação sobre projeto político e

plano de lutas da FETRAM-SC/CUT para o período 2012/2025, cada emenda ao texto base

aprovada nos grupos com 20% dos delegados(as), será lida, considerada aprovada se não

houver delegado/a com posição contrária; se houver delegado com posição contrária, a

emenda será debatida com uma fala de até 3 minutos a favor e uma contra (ou mais falas a

favor e contra se aprovado pelo plenário), sendo primeiro a fala pela mudança do texto, e,

votada, sendo aprovada a emenda que obtiver mais de 50% dos votos do plenário ou rejeitada

se obtiver menos de 50% dos votos do plenário.

§6° - depois de analisadas todas as emendas, o Plenário deliberará sobre a aprovação da

redação final da tese de atuação sobre o projeto político e plano de lutas da

FETRAM-SC/CUT para o período 2022/2025.

§6º - As moções aprovadas nos grupos com 20% dos delegados (as) ou com a assinatura de 15

delegados presentes no congresso, será lida, considerada aprovada se não houver delegado/a

com posição contrária; se houver delegado com posição contrária, a emenda será debatida

com uma fala de até 3 minutos a favor e uma contra (ou mais falas a favor e contra se

aprovado pelo plenário), sendo primeiro a fala contra a moção e, votada, sendo aprovada a

Moção que obtiver mais de 50% dos votos do Plenário ou rejeitada se obtiver menos de 50%

dos votos do Plenário.
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§7º - o texto das três teses inscritos no Congresso serão unificadas em texto único e tese

única, com destaque das contradições, pelo assessor de redação do congresso; a partir das 20

horas do dia 13 os representantes das três teses inscritas ao congresso reunir-se-ão para

avaliação da redação elaborada pelo assessor e aprovação da redação final do texto da tese

única levada ao plenário.

§8º – A plenária final debaterá e votará as divergências da tese única aprovada pelos

representantes das três teses inscritas ao 10º Congresso da Fetram.

Art. 15 - A publicação das Moções aprovadas em Plenário que implicam em denúncia contra

pessoa ou instituição esta condicionada à apresentação das respectivas provas (documentos)

pelos autores da proposta, cuja avaliação e deliberação da publicação será tomada

posteriormente pela Diretoria Executiva da FETRAM-SC/CUT.

 CAPITULO IX

 DAS VOTAÇÕES

Art. 16 – Serão debatidas e votadas em plenário:

I- As divergências da tese única aprovada pelos representantes das três teses inscritas.

II - Moções;

III - A Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FETRAM-CUT-SC para o

mandato do período com início em 04/12/2022 e término em 03/12/2025.

Art. 17 - As votações serão realizadas de acordo com os seguintes critérios:

I- Cada delegado/a terá direito a 01 (um) voto;

II- Não haverá voto por procuração;

III- Não serão aceitos, em hipótese alguma, questão de ordem, esclarecimentos ou

encaminhamentos durante o regime de votação;

IV- As votações serão mediante o levantamento do crachá de identificação dos (as)

delegados (as), e será considerada vencedora a proposta que obtiver a maioria simples

dos votos;

V- Em caso de dúvida por parte da mesa coordenadora dos trabalhos sobre a proposta
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vencedora, repete-se a votação realizando a contagem dos votantes.

Art. 18 - Quanto a declarações de voto sobre abstenções:

I- serão aceitas até cinco, mediante apresentação de crachá à mesa de Coordenação do

plenário, anterior ao início da votação, garantindo a ordem de inscrição;

II- cada delegado(a) terá 01 minuto para declarar o voto de abstenção.

 CAPITULO X

 DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL

 DA FETRAM-SC/CUT PARA  O MANDATO DO PERÍODO COM INÍCIO EM

04/12/2022 E TÉRMINO EM 03/12/2025.

Art. 19 - A eleição da DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL para o

mandato do período com início em 04/12/2022 e término em 03/12/2025, obedecerá o

seguinte cronograma:

I- Dia 13 de novembro de 2022, após a aprovação do regimento interno, eleição da

Comissão Eleitoral;

II- Dia 14 de novembro de 2022, até 09 horas, prazo para inscrição das chapas junto a

Comissão Eleitoral;

III- Dia 14 de novembro de 2022, ao final da plenária de aprovação da resolução do

congresso, eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade para o

mandato do período com início em 04/12/2022 e término em 03/12/2025, com

votação no plenário pelos delegados/as presentes no 10° Congresso da

FETRAM-SC/CUT;

IV- Dia 14 de novembro de 2022, após a plenária da campanha salarial, posse da Diretoria

Executiva e do Conselho Fiscal eleitos para o mandato do período com início em

04/12/2022 e término em 03/12/2025.

Art. 20 -  A inscrição de chapa deve respeitar os seguintes critérios:

I- As chapas para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FETRAM-SC/CUT, conforme

determina o Estatuto da CUT, deverão cumprir a quota de gênero, de 50% em todas as

instâncias da direção. As chapas que não preencherem este requisito não poderão ser

inscritas e concorrer à eleição;
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II- A relação dos nomes deve ser entregue à Comissão Eleitoral do Congresso de acordo

com ficha de Inscrição de Chapa e a Ficha de Qualificação dos candidatos, disponível

na mesa de credenciamento do Congresso;

III- Só serão aceitos nas chapas nomes de delegados/as eleitos nos sindicatos de base para o

10° Congresso da FETRAM-SC/CUT – será tolerada eventual ausência no Congresso

se devidamente justificada por motivo que impeça a presença.

IV- Não poderá ocorrer repetição de nomes nas diversas chapas inscritas. Quando houver

repetição de nomes, cabe ao indicado, e só a ele, optar pela inscrição em uma única

chapa.

Art. 21 -  O processo de votação será procedido da seguinte forma:

I- Ao final da plenária de aprovação da resolução do congresso do dia 14 de novembro de

2022, a Coordenação do Congresso passa a condução dos trabalhos à Comissão

Eleitoral que dará prosseguimento ao processo eleitoral;

II- A Comissão Eleitoral apresentará as chapas inscritas nominalmente ao plenário;

III- Havendo apenas uma chapa, será concedido 10 minutos para o representante da mesma

fazer a apresentação da chapa, e, em seguida, será eleita por aclamação, registrando o

número de votos a favor, contra e abstenções;

IV- Havendo mais de uma chapa, a Comissão Eleitoral dará a palavra durante 10 (dez

minutos), para um representante de cada chapa para a respectiva defesa;

V- Em seguida abre o processo de votação que far-se-á pelo depósito do crachá do 10°

Congresso da FETRAM-SC/CUT, pelo respectivo delegado/a, na urna da chapa de sua

preferência;

VI- Tendo todos os delegados do 10° Congresso da FETRAM-SC/CUT votado, contar-se-á

os votos de cada chapa;

VII- Havendo 2 (duas) chapas, é necessário, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos

para ter direito à proporcionalidade;

VIII- Havendo mais de duas chapas, são necessários 10% (dez por cento) dos votos de cada

chapa, sendo que a soma das listas minoritárias deverá atingir 20% (vinte por cento),

para ter direito à proporcionalidade;

IX- Na apuração somente são computados os votos válidos. Votos nulos e brancos devem

ser retirados para cálculo da proporcionalidade;

X- Com o resultado das eleições, a Comissão Eleitoral informa o número de membros que

cada chapa concorrente terá na composição da Diretoria Executiva e do Conselho

Fiscal.

XI- Os responsáveis das chapas deverão indicar à Comissão Eleitoral os nomes que irão
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compor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, respeitando a paridade de gênero,

que é obrigatória na composição da Direção;

XII- Com as indicações dos nomes, a Comissão Eleitoral apresenta os membros eleitos à

Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal da FETRAM-SC/CUT e registra em ata a

posse para o mandato de 03 anos, com início em 04/12/2022 e término em 03/12/2025.

 CAPITULO XI

 DAS MESAS COORDENADORAS

Art. 22 - As mesas dos trabalhos serão coordenadas por uma coordenação compostas por um

Coordenador e um Coordenador Adjunto, sendo indicados pela Coordenação do Congresso.

 CAPITULO XII

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - Os horários poderão ser alterados conforme orientação da Coordenação do

Congresso e apreciação dos delegados em Plenário.

Art. 24 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Coordenação do

Congresso, salvo recurso para deliberação no Plenário.

Art. 25 - Este Regimento entra em vigor a partir de sua aprovação pelos delegados do 10°

Congresso da FETRAM-SC/CUT.

Florianópolis – SC, 13 de novembro de 2022.
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Anexo I do Edital FETRAM-SC/CUT 03/2022

Nome dos Sindicatos filiados à CUT
- FETRAM-SC - CONFETAM

Número de
Associados
no cadastro
da CUT em
09.09.2022

Cálculo de
delegados a

eleger ao 10°
Congresso

da FETRAM

Número de
delegados a

eleger ao
10°

Congresso
da

FETRAM

Cálculo de
represen-

tantes
sindicais a
eleger ao
Conselho
Diretor da
FETRAM

Número   de
represen-

tantes
sindicais a
eleger ao
Conselho

Diretor da
FETRAM

SINDI – SJCR - Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de São José do Cedro e
Região

442 3 + 2 5 1 1

SISME - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais do Extremo-Oeste
de Santa Catarina

1.100 3 + 5 8 1 1

Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Campo Erê

130 3 +1 4 1 1

SITESPM-CHR - Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Chapecó e Região

5.300 3 + 26 29 1 + 4 5

Sindicato dos Servidores e
Funcionários Públicos de Seara

67 3 3 1 1
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SINTSER-FBR - Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Fraiburgo e Região

551 3 + 3 6 1 1

Sindicato dos Servidores Municipais
de Bom Retiro

96 3 3 1 1

SINPAW - Sindicato dos Funcionários
Públicos do Município de Alfredo
Wagner

124 3 + 1 4 1 1

SITSPMA - Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Araranguá

400 3 + 2 5 1 1

SINSERF - Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Forquilhinha

265 3 +1 4 1 1

SISERP-CRR - Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de
Criciúma e Região

2.180 3 + 11 14 1+1 2

SINTERMUT – Sindicato dos
Trabalhadores na Área da Educação da
rede Municipal de Tubarão e Capivari
de Baixo

470 3 + 2 5 1 1

SINTRAMPA – Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Palhoça

1.900 3 + 9 12 1+ 1 2

SINTRAM-SJ - Sindicato dos
trabalhadores no Serviço Público
Municipal de São José

1.363 3 + 7 10 1+1 2

SINTRASEM - Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público
Municipal de Florianópolis

6.010 3 + 30 33 1+ 4 5

SINDFOZ - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais da Região da Foz
do Rio Itajaí

1.500 3+7 10 1+1 2

SINSEJ - Sindicato dos Servidores
Públicos do Município de Joinville,
Garuva  e Itapoá

4.572 3 + 23 26 1+ 3 4

SINSEP - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Jaraguá do Sul
e Região

1.360 3 + 7 10 1+1 2

SINDBARRA - Sindicato dos
Servidores Municipais de Barra do Sul

173 3 + 1 4 1 1

SISETI – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Timbó e
Região

962 3 + 5 8 1+ 1 2

SINTRASEB - Sindicato Único dos
Trabalhadores Municipais de
Blumenau

5.100 3 + 25 28 1+ 3 4

SINSERPI - Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Indaial

305 3 + 2 5 1 1

SINSPURS – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Rio do SUL e
Região

1.162 3 + 6 9 1 +1 2

SISPUC - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Canoinhas

230 3 + 1 4 1 1

24 Sindicatos 35.762 249 45
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