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 Instruções para Preenchimento 
 

FORMULÁRIO DE EMENDAS AO TEXTO BASE 

DA DIREÇÃO EXECUTIVA NACIONAL 
 

1 — INSTRUÇÕES GERAIS 

Este formulário destina-se à apresentação de emendas ao Texto Base da Direção Executiva 

Nacional.  
Cada formulário deverá conter somente uma emenda, relativa ao item que se queira alterar.   

As emendas ao texto base da Direção Executiva Nacional da CUT deverão fazer referência clara 

ao dispositivo que se quer emendar (artigo, parágrafo, inciso ou alínea) e explicitar o tipo 

(supressiva, aditiva, substitutiva ou modificativa).  
Registrar com cuidado o tipo de emenda, o tema e, obrigatoriamente, o número do parágrafo.  

Indicar a alínea (se houver) e, opcionalmente, a linha. 

As emendas aprovadas deverão ser enviadas para a Coordenação Nacional da 16ª Plenária 

Nacional da CUT João Felício e Kjeld Kakobsen, por meio do e-mail 

emendas16plencut@cut.org.br, indicando a Comissão responsável pelo trabalho de 
sistematização e a aprovação da Coordenação Adjunta (e nome específico da Coordenação 

Estadual, responsável por esta atividade, caso houver). 

CAMPO  INSTRUÇÃO 

Plenária – Indicar o nome da Plenária com a respectiva entidade organizadora (CUT Estadual, 

Sindicato, Ramo).   

Emenda nº – Inserir o número de ordem da Emenda, a critério da instância. 

   

Parágrafo(s)  – Indicar o número do parágrafo ao qual se refere a emenda. Quando a emenda se 

referir a mais de um parágrafo, indicar o intervalo (nº do parágrafo inicial e final) 

Alínea – Indicar a alínea (se houver).  

Linha – Indicar o número da linha (opcional) 

Tipo de 

Emenda 

– Indicar se a emenda é aditiva, substitutiva, supressiva ou modificativa 

   aditiva, destinada a fazer acréscimos ao item em referência 

   substitutiva visa a alterar, substituindo, parágrafo, item, alínea, expressão ou 

palavra. 

   supressiva: para suprimir, em parte ou no todo, o item em referência 

   modificativa: referente à redação do artigo, sem alterar a sua 
substância/conteúdo ou referente à junção/aglutinação de emendas destacadas 

no momento da votação 

   outra: outro tipo de emenda, não enquadrado nos anteriores. Especificar o tipo. 

Nº de votos – Indicar o número de votos favoráveis à aprovação deste documento 

Resultado – Indicar o resultado da votação da emenda, na linha respectiva ao âmbito da 

Plenária.  

Os resultados possíveis são: aprovada, rejeitada ou retirada (não foi votada) 

Indicar o % obtido na votação da emenda (tanto aprovação como rejeição) 

Uma moção ou resolução é aprovada quando obtiver 50% + 1 dos votos válidos 

Tema: – Indicar o tema a que se refere a emenda: Estratégia ou Plano de Lutasl 

Autoria: – Indicar a autoria da emenda (nome da entidade) 
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Obs. – Informar o Eixo e outros elementos complementares que julgar apropriados e 

demais instruções quanto ao texto da emenda 

Texto – Incluir o texto da emenda. 

Proponente  – Indicar a entidade proponente ou se foi Emenda de acordo em plenário ou da 

Coordenação. 

Data – Indicar a data de apresentação da emenda 

   

Nome e 

Assinatura dos 
Responsáveis 

– Identificar pessoa da entidade ou instância proponente  


