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REGIMENTO INTERNO DA 14ª PLENÁRIA ESTATUTÁRIA DA CUT CEARÁ 

 
“Jaqueline Simão e Luís Carlo Macedo” 

 
 

 
CAPITULO I 

DOS OBJETIVOS DA PLENÁRIA 
 

Art 1º. – A 14ª Plenária Estatutária tem como objetivos: 
 

a) Discutir sobre o seguinte temário: 
• Conjuntura  Estadual, Nacional e Internacional. 
• Balanço da CUT. 

 
b) Discutir e aprovar resoluções sobre o seguinte temário: 

• Projeto Político-Organizativo da CUT; 
• Estatuto; 
• Proposta para o Plano de Lutas. 

 
c) Eleger  os/as delegados/as à 16ª Plenária Nacional da CUT. 

 
CAPITULO II 

DA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA 
 
Art. 2º. - A 14ª Plenária Estatutária da CUT/CEARÁ realizar-se-á nos dias 26 e 27 de 
agosto de 2021, na plataforma digital zoom. 
 

 
CAPITULO III 

DA COMPOSIÇÃO DA PLENÁRIA 
 
Art. 3º. - A plenária será composta dos seguintes órgãos: 

a) Plenária; 
b) Direção estadual; 
c) Direção executiva da CUT/CEARÁ; 
d) Coordenação Geral da Plenária.  
 
 

 
CAPITULO IV 

DOS TRABALHOS DA PLENÁRIA 
 
Art. 4º. - A plenária é órgão máximo e soberano e será composta por delegados e 
delegadas credenciados e credenciadas, tendo a competência de discutir, aprovar ou 
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rejeitar, em parte ou na totalidade, os textos para debate, observando-se o temário e o 
regimento interno. 
 
Art. 5º. – Os debates da plenária serão dirigidos por mesas compostas de dirigentes, 
conforme deliberação da coordenação geral da plenária.   
 

CAPITULO V 
DA CONDUÇÃO DA PLENÁRIA 

 
Art. 6º. - A direção dos trabalhos será exercida pela Coordenação Geral da Plenária e 
Direção Executiva Estadual da CUT/CE. 
 
Art. 7º. - Compete à coordenação geral: 

a) Orientar as atividades necessárias, garantindo todas as condições para a realização 
da plenária; 

b) Organizar os trabalhos e coordenar todas as tarefas e documentação; 
c) Autorizar credenciamento dos/as delegados/as e indicar mesa de credenciamento; 
d) Propor, indicativamente, as mesas de direção dos debates da plenária; 
e) Acompanhar os trabalhos da plenária. 

 
Art. 8º. - Compete à executiva da CUT/CE: 

a) Orientar e coordenar globalmente os trabalhos da plenária; 
b) Cumprir e assegurar o cumprimento do regimento interno; 
c) Responder pelos casos omissos ao regimento. 

 
 

CAPITULO VI 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 9º - Participam da plenária: 
 

a) Delegados e delegadas de cada entidade filiada à CUT e rigorosamente em dia com 
suas obrigações estatutárias, de acordo com os critérios estabelecidos pela Direção 
Estadual, garantindo a relação entre o coeficiente definido (01 delegado por cada 
grupo de hum mil e quinhentos sócios quites ou fração de 50% mais um), 
assegurando, no mínimo, 01 (um) delegado (a) por entidade filiada; 

b) Todos os 36 (trinta e seis) membros efetivos da Direção Estadual, como delgados/as 
natos/as, exceto aqueles com mandatos suspensos; 

c) Todos os membros da Executiva Nacional do Estado do Ceará; 
d) Todos os membros da direção executiva das Confederações, Federações nacionais e 

interestaduais orgânicas do Estado do Ceará; 
e) Delegados e delegadas das oposições sindicais reconhecidas e acompanhadas pela 

CUT/CEARÁ.  
f) Delegados e delegadas das federações estaduais e interestaduais filiadas, com limite 

de 03 (três) delegados e delegadas das suas diretorias, eleitos nos respectivos 
conselhos; 
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g) Para a eleição de delegados e delegadas é obrigatório obedecer ao critério da cota de 
gênero de 30%, sendo vedada a substituição de um sexo pelo outro.  

 
Art. 10 - Participam ainda da plenária, na qualidade de observador (a), sem direito a voz 
e voto, representantes das entidades filiadas devidamente inscritos e credenciados, em até 
10% do número de delegados(as). 
 
Art. 11 -  Participam da 14ª Plenária Estatutária, os convidados devidamente inscritos e 
credenciados, sem direito a voz e voto. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS INSCRIÇÕES E CREDENCIAMENTO 
 

Art. 12 – Será encaminhado a cada delegado(a), observador(a) e convidado(a), 
regulamente inscrito, o link de acesso à plataforma virtual da 14ª Plenária Estatutária da 
CUT CEARÁ.  
 
Parágrafo Primeiro – O link será encaminhado para o e-mail informado no ato da 
inscrição, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, sendo individual e intransferível.  
 
Art. 13 – O delegado efetivo deverá acessar a plataforma digital zoom até às 13 horas do 
dia 26 de agosto de 2021 para ser considerado credenciado.  
 
Art. 14 – A substituição do delegado(a) efetivo(a) deverá ocorrer no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência do início da 14ª plenária, tempo hábil para 
proceder a substituição e enviar o link ao suplente. Salvo os casos excepcionais, quando 
comunicados até às 13 horas do dia 26 de agosto de 2021, os quais serão analisados pela 
coordenação geral da 14ª Plenária Estatutária. 
 
 

 
CAPITULO VIII 
DAS MOÇÕES 

 
Art. 15 – As moções podem referir-se a quaisquer problemas de interesse geral dos 
trabalhadores e trabalhadoras, desde que estejam de acordo com os princípios da classe 
trabalhadora e sejam subscritas por, no mínimo, 20% dos delegados(as) credenciados(as).  

 
Parágrafo Único – As moções, para que possam ser submetidas à plenária final, deverão 
ser encaminhadas à mesa dos trabalhos, até às 18 horas do dia 26 de agosto de 2021, em 
formulário próprio disponível no site da CUT CEARÁ. 
 
 
 

CAPITULO IX 
DAS DISCUSSÕES E VOTAÇÕES 
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Art. 16 - Cada delegado (a), devidamente credenciado (a), terá o direito a 01 (um) voto. 

 
Parágrafo Único – Não serão permitidos votos por procuração. 

 
Art. 17 – Todo(a) delegado(a) que desejar intervir na plenária deverá se inscrever via 
chat da plataforma virtual e o fará segundo a ordem de inscrição. 

 
Art. 18 – Serão aprovadas as emendas ao texto base nacional que obtiverem 20% (vinte) 
por cento) ou mais dos votos da plenária final. 

 
Art. 19 – As resoluções serão aprovadas quando obtiverem 50% (cinquenta por cento) 
mais 01 (um) dos votos válidos.  

 
Parágrafo Único – Caso haja mais de duas resoluções sobre o mesmo tema e nenhuma 
das mesmas obtenha o percentual acima, a mesa procederá uma segunda votação entre as 
duas mais votadas (segundo turno). 

 
Art. 20 – As moções serão aprovadas quando obtiverem 50% (cinquenta por cento) mais 
1 (um) dos votos válidos.  
 
Art. 21 - Será vedada a cessão de tempo de um delegado (a) a outro. 

 
Art. 22 – As questões de ordem, esclarecimentos e encaminhamentos dirigidos à mesa 
devem dizer respeito, exclusivamente, à ordem dos trabalhos e da pauta e devem ser 
solicitados pelo chat da plataforma digital. 
 
Art. 23 – As declarações de votos serão encaminhadas à mesa imediatamente na abertura 
do regime de votação. 

 
Parágrafo único – A mesa somente aceitará declarações de votos dos(as) delegados(as) 
que não tenham defendido a proposta que está sendo votada.  

 
Art. 24 – Todas as propostas de emenda (aditivas, substitutiva e supressiva) terão que ser 
apresentadas por escrito. 

 
Art. 25 - Somente serão remetidas à 16ª Plenária Nacional as resoluções e/ou emendas 
que obtiverem 20% (vinte por cento) ou mais do total da votação. 
 
Art. 26 – O processo de votação será realizado na plataforma digital de realização da 14ª 
plenária Estadual mediante a utilização de enquete.  
 
 
 

CAPITULO XI 
DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA 
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Art. 27 – Programação da Plenária: 
 

Dia 26 de Agosto (quinta-feira) 

 

09h – Mesa de abertura 

10h -  Análise de conjuntura 

Debatedores:  Antônio Alves Filho (Conin) – Presidente Estadual do PT 

                         Fausto Augusto Júnior – Diretor do DIEESE 

12h30min – Almoço 

13h – Prazo final para acesso do/a delegado/a na plataforma virtual 

13h45min – Lançamento do Projeto das Brigadas Digitais da CUT 

14h – Votação Regimento 

14h30min – Balanço 

Debatedores: Carmem Foro – Secretária Geral da CUT NACIONAL 

                       Wil Pereira – Presidente da CUT CEARÁ 

                        Representantes das Forças Políticas na Direção Executiva da CUT CE 

15h30min – Debate 

18h – Encerramento dos trabalhos do dia 

 

Dia 27 de agosto (sexta-feira) 

 

09h – Debate com os representes dos ramos sobre Plano de Lutas  

11h – Votação das emendas e resoluções  

11h30min – Aprovação das moções 

12h – Eleição delegados/as para 16ª Plenária Nacional da CUT 

13h – Comemoração do aniversário da CUT 

13h30min - Encerramento 

 
 
 


