
 

REGIMENTO INTERNO 

IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO MUNICIPAL DO ESTADO DO CEARÁ - FETAMCE 

 

CAPÍTULO I 

CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO 

ART. 1º O IX Congresso da Fetamce, convocado pelo Conselho Diretor em reunião 

realizada em 05/04/17, nos termos do art. 16º§1º e 22º “e”, do Estatuto Social, será 

realizado nos dias 7, 8 e 9 de julho de 2017, em Fortaleza/CE, Hotel Vila Galé, e 

realizado na forma do presente Regimento Interno, também aprovado na mesma 

reunião. 

ART. 2º A Diretoria Executiva da Fetamce é responsável pela organização e 

coordenação do IX Congresso, contando com assessorias específicas para a 

viabilização técnica e operacional. 

 

CAPÍTULO II 

TEMA GERAL E OBJETIVOS 

ART. 3º O tema Geral do IX Congresso da Fetamce será “Reconstruir nas Lutas os 

Direitos e a Democracia”. 

ART. 4º Constituem objetivos específicos do IX Congresso da FETAMCE: 

I. Analisar a situação econômica, social e política do país, em especial a situação da 

classe trabalhadora dos servidores públicos e da iniciativa privada após o advento do 

governo Temer, que vem implementando medidas claramente afrontosas a direitos 

trabalhistas e sociais do povo brasileiro;  

II. Analisar a situação social e política internacional, em especial a situação da classe 

trabalhadora frente à grave crise econômica que atravessa a humanidade; 

III. Analisar a situação econômica, social e política da categoria dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras no Serviço Público Municipal; 

IV. Avaliar as ações administrativas e políticas da Gestão 2014/2017, destacando os 

avanços, desafios, obstáculos e oportunidades vivenciados pela Fetamce e sua direção 

na busca do fortalecimento das lutas da categoria, e mais especificamente nas 



 

estratégias para barrar o Golpe de Estado perpetrado em 2016 contra o governo 

democraticamente eleito, bem como nas mobilizações contra o desmonte de direitos 

em curso; 

V. Definir diretrizes de atuação unitária das entidades filiadas à Fetamce em todas as 

áreas de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal; 

VI. Avaliar e atualizar as diretrizes, os conteúdos e os mecanismos de ação para a 

implantação de um Projeto de Lutas Unificado que defenda conquistas históricas da 

classe trabalhadora e reforce a luta por ampliação dos direitos; 

VII. Aprovar por maioria simples alterações no Estatuto Social da Fetamce; 

VIII. Proceder à eleição da nova direção da Fetamce (Diretoria Executiva, Conselho 

Fiscal e respectivos suplentes), bem como a organização das Coordenações 

Regionais, consolidando o modelo de gestão democrática, competente, transparente e 

comprometida com os objetivos estratégicos da categoria dos servidores públicos 

municipais e com suas lutas no período vindouro. 

 

CAPÍTULO III 

DELEGADOS E DELEGADAS 

ART. 5º. Na forma do Estatuto e das demais deliberações do Conselho Diretor 

participarão do IX Congresso Estadual da Fetamce, os(as) delegados(as) eleitos(as) 

nas Assembleias Gerais das entidades filiadas e quites com as suas obrigações 

estatutárias. 

§ 1º. Pelo menos um dos(as) delegados(as) deverá ser membro da diretoria do 

sindicato filiado. 

§ 2º. Poderão ser indicados suplentes na proporção de até 1/3 (um terço) dos 

delegados(as) titulares. 

§ 3º. O(a) delegado(a) não poderá representar simultaneamente duas instâncias 

diferentes, nem votar duplamente. No caso de acumulação do cargo de delegado nato 

com a condição de delegado eleito, haverá apenas uma representação e o respectivo 

voto. 

§ 4º. Os membros efetivos da Diretoria Executiva da Fetamce são delegados natos. 

§ 5º. Convidados e observadores serão indicados pela Comissão Organizadora do 

Congresso. 



 

§ 6º. O IX Congresso da Fetamce será constituído por 400 (quatrocentos) participantes, 

sendo 350 (trezentos e cinquenta) delegados(as) e 50 Convidados e/ou 

observadores(as). 

§ 7º. Os(as) delegados(as) terão direito a voz e voto. 

§8º. Os(as) convidados(as) e/ou observadores(as) credenciados(as) terão direito a voz. 

 

CAPÍTULO IV 

CREDENCIAMENTO 

ART. 6º. O credenciamento dos(as) delegados(as) será realizado no próprio local do IX 

Congresso Estadual, no dia 07 de julho, das 11:00 às 20:00h, ou no dia 08 de julho, 

das 8:00 às 11:00h, mediante apresentação de documento de identificação dos(as) 

delegados(as) e de sua condição de inscrito e eleito. 

ART. 7º O suplente poderá se credenciar no prazo acima, desde que apresente 

documento autorizador da substituição,  assinado pelo delegado(a) titular. 

ART. 8º O suplente que não portar a documentação citada no artigo anterior poderá 

fazer seu credenciamento no dia 08 de julho, no horário das 11:01 às 12:00, desse que 

comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos no Edital convocatório do IX 

Congresso Estadual da Fetamce. 

 

CAPÍTULO V 

TEMÁRIO 

ART. 9º. O Temário do IX Congresso da Fetamce será composto pelos seguintes 

subtemas: 

a) Desmonte e Resistência: Os servidores municipais no Brasil pós-golpe; 

b) Em defesa da Democracia, dos direitos e dos serviços públicos; 

c) A ofensiva do Capital contra os Direitos Sociais e a Democracia; 

d) Balanço político e organizativo da Federação; 

e) Construção do Plano de Lutas; 



 

f) Análise e aprovação de proposta de modificação estatutária; 

g) Eleição da nova Diretoria da entidade. 

Parágrafo único. Os temas abordados serão os tratados no Documento Base do IX 

Congresso, o qual será aprovado pela Diretoria Executiva da Fetamce e enviado 

antecipadamente aos sindicatos filiados. 

CAPÍTULO VI 

INSTÂNCIAS E FUNCINAMENTO 

ART. 10º. O IX Congresso Estadual da Fetamce terá as seguintes instâncias: 

a) Plenária dos Delegados e das Delegadas; 

b) Diretoria Executiva da Fetamce; 

c) Coordenação do IX Congresso; 

d) Grupos Temáticos; 

e) Mesa Diretora dos Trabalhos. 

f) Comissão Especial de Redação 

ART. 11º. Compete às instâncias do Congresso em suas diversas competências, zelar 

pelo bom andamento dos trabalhos, resolver pendências ou casos omissos, e dirimir 

dúvidas, se necessário consultando os delegados(as) do IX Congresso. 

ART. 12º. O IX Congresso terá a seguinte estrutura de programação: 

Programação: 

IX CONGRESSO DA FETAMCE 

RECONSTRUIR NAS LUTAS OS DIREITOS E A DEMOCRACIA 

1º DIA (07/07/17 - Sexta-Feira) 

11h - Credenciamento 

13h - Exposição: A Era das Revoluções 

14h - Painel: Desmonte e Resistência - Os Servidores Municipais no Brasil Pós 

Golpe 

Palestrantes: Alfredo Pessoa (Prof.  do Departamento de Economia - UFC); Enedina 

Soares (Presidenta da Fetamce); Vilaní Oliveira  (Presidenta da Confetam) ; Graça 



 

Costa (Secretária de Relações do Trabalho  - CUT Brasil) 

19h - Ato em Defesa da Democracia, dos Direitos e dos Serviços Públicos 

2º DIA (08/07/17 - Sábado) 

08h - Leitura do Regimento Interno 

8h30 - Mesa de Debates: A Ofensiva do Capital contra os Direitos Sociais e a 

Democracia 

12h30 - Almoço 

14h - Balanço Político e Organizativo da Fetamce 

Apresentação: Enedina Soares (Presidenta da Fetamce) 

Com lançamento de publicações Federação: Revistas F e Memórias das Lutas 

15h - Grupos Temáticos de discussão do Plano de Lutas: 

Grupo 01 - Democracia Política 

Grupo 02 - Democracia Econômica 

Grupo 03 - Comunicação, Organização e Mobilização Sindical 

Grupo 04 - Igualdade de Oportunidades 

Grupo 05 - Serviços Públicos - Saúde, Educação, Assistência Social e Previdência 

19h - Jantar  

20h - Noite Cultural 

3º DIA (09/07/17 - Domingo) 

08h - Plenária Final 

1. Modificação Estatutária; 

2. Propostas de resoluções e moções; 

3. Eleição da Diretoria. 

13h - Almoço 

 

ART. 13º. A Plenária é a instância máxima e soberana do IX Congresso da FETAMCE, 

composta pelos delegados (as) credenciados (as), com as seguintes atribuições e 

competências: 



 

I – Discutir e deliberar, inclusive na Plenária Final, sobre as Propostas de Resoluções 

apresentadas, observado o temário, o Regimento Interno e a ordem do dia; 

II – Eleger, conforme disposto no Capítulo VII, a Diretoria Executiva e o Conselho 

Fiscal da FETAMCE para o mandato definido no Estatuto.  

III – Apreciar, discutir e aprovar a reforma estatutária; 

 IV – Discutir, aprovar ou rejeitar as moções propostas e o Relatório Final da Comissão 

de Organização, que apresentará as conclusões aprovadas pelos Grupos Temáticos; 

ART. 14º. A Diretoria Executiva da FETAMCE terá as seguintes atribuições e 

competências: 

I – Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do IX Congresso; 

II – Supervisionar a organização geral e a infraestrutura do IX Congresso, seus eventos 

paralelos, grupos temáticos e demais atividades.; 

III – Supervisionar o credenciamento de delegados(as) e de convidados(as) e/ou 

observadores(as), através de pessoa designada pela Coordenação; 

IV – Contribuir com a organização e coordenação das assessorias técnicas e grupos 

temáticos; 

ART. 15º. A Coordenação do IX Congresso da Fetamce será composta pelos membros 

efetivos da Presidência, Secretaria Geral e Secretaria de Administração e Finanças da 

Diretoria Executiva do mandato vigente e terá as seguintes atribuições: 

I – Preparar a pauta e o expediente das Plenárias e Grupos Temáticos; 

II – Sugerir a composição da Mesa que dirigirá a Plenária; 

III – Sistematizar os documentos para as discussões nos Grupos Temáticos de 

Discussão; 

IV – Indicar os coordenadores dos Grupos Temáticos de Discussão; 

V – Preparar, para a Plenária Final, o Relatório Final dos trabalhos, a ser discutido e 

aprovado, e, posteriormente, organizar os anais do Congresso; 

VI – Incentivar a ampla e democrática participação dos sindicatos filiados e seus 

representantes, bem como da estrutura vertical da Federação, nos debates 

congressuais e nos demais eventos em curso. 

VII – Organizar e coordenar as assessorias técnicas e grupos temáticos de trabalho; 



 

ART. 16º. – Os (as) delegados (as) ao IX Congresso serão distribuídos pela 

Coordenação nos diversos Grupos Temáticos de Discussão organizados com o 

objetivo de democratizar os debates do temário e viabilizar maior participação dos 

presentes.  

ART. 17º. – Os Grupos Temáticos discutirão todos os itens da pauta do Congresso. 

ART. 18º. – O Grupo Temático de Discussão será instalado por membro designado 

pela Coordenação. 

ART. 19º.  As Plenárias de debates e os Grupos Temáticos de Discussão terão Mesa 

Diretora constituída por membros da direção da Fetamce, formada a cada sessão do IX 

Congresso. 

§ 1º. A mesa diretora das Plenárias será composta por dois membros, sendo um(a) 

Presidente(a) e um(a) secretário(a). 

§ 2º. As mesas diretoras dos Grupos Temáticos serão igualmente compostas por dois 

membros, sendo um Presidente(a) e um(a) secretário(a). 

§ 3º. As mesas diretoras poderão solicitar apoio técnico de assessorias.  

ART. 20º. As mesas diretoras terão as seguintes atribuições: 

I – Dirigir e superintender os trabalhos das plenárias e dos grupos temáticos de 

discussão, bem como a organização geral do IX Congresso; 

II – cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Fetamce e o presente Regimento; 

III – Fazer cumprir integralmente a pauta do IX Congresso da Fetamce; 

IV – Garantir a democracia e incentivar a ampla participação dos(as) delegados(as) nos 

eventos congressuais; 

V – Zelar e interagir para o pleno funcionamento da Coordenação do IX Congresso. 

ART. 21º. Caberá o (a) presidente(a) da Mesa Diretora conduzir os trabalhos das 

Plenárias, podendo delegar tal função, temporariamente, ao secretário (a). 

ART. 22º. Caberá o (a) secretário(a) da Mesa Diretora organizar a lista de oradores da 

Plenária, fazer as anotações pertinentes às intervenções, coordenar o expediente e a 

documentação recebida pela Mesa Diretora. 

ART. 23º. Será de 03 (três) minutos o tempo de uso da palavra nas Plenárias de 

Debate e nos Grupos Temáticos de Discussão. 



 

ART. 24º. As emendas ao Documento Base do IX Congresso somente poderão ser 

apreciadas na plenária final se apresentadas e discutidas em alguma das Plenárias de 

Debate ou em Grupos Temáticos de Discussão, e desde que cumpram os seguintes 

requisitos: 

a) Ser protocolizadas e entregues à Comissão Especial de Redação até 19:00h do 

dia 08 de Julho; 

b) Ser apresentadas em formulário próprio fornecido pela organização do IX 

Congresso, de preferência em arquivo digital ou preenchida com letra legível e 

devidamente identificada; 

c) As emendas referentes ao tema Balanço Político e Organizativo, com exposição 

realizada em plenário e debates no dia 08 de julho, devem ser protocolizadas e 

entregues com assinatura de pelo menos 10% (dez por cento) dos delegados e 

delegadas credenciados ao IX Congresso; 

d) As emendas referentes a temas específicos, com debates realizados nos Grupos 

Temáticos no dia 08 de julho, devem ser aprovadas por pelo menos 20% (vinte 

por cento) dos votos dos delegados e delegadas presentes no respectivo Grupo 

de Trabalho;  

ART. 25º. Nas votações se observará o que segue: 

a) Cada delegado ou delegada terá direito a apenas um voto, por deliberação; 

b) Não será aceita “questão de ordem”, esclarecimento ou encaminhamento 

durante o regime de votação;  

c) As votações serão realizadas através do levantamento do crachá de 

delegado(a); 

d) As votações serão decididas por maioria simples; 

e) Em caso de dúvida sobre a proposta vencedora, no caso de contraste por 

levantamento do crachá, a Mesa Diretora poderá realizar a contagem voto-a-

voto de cada delegado (a) presente; 

f) Declaração de voto, em caso de abstenção na votação, constará dos anais do 

Congresso; 

g) Questões de ordem terão tempo de um (01) minuto. 



 

ART. 26º. As “questões de ordem” serão decididas pela mesa, ou, a critério desta, pelo 

plenário, e deve dizer respeito exclusivamente à ordem dos trabalhos e a assunto da 

pauta. O tempo destas intervenções será de um (01) minuto. 

ART. 27º. Serão levadas à Plenária Final as moções entregues à Comissão Especial 

de Redação do IX Congresso até às 20:00 hs do dia 08 de julho, desde que redigidas 

em formulário próprio, fornecido pela organização do Congresso, e seja subscrita por 

no mínimo 20% (vinte por cento) de delegados(as) presentes. 

 

CAPÍTULO VII 

ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL  

ART. 28º. Conforme previsto no art. 17º, do Estatuto da Fetamce, compete ao 

Congresso Estadual eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Federação, e 

seus respectivos suplentes; 

ART. 29º.  A Mesa Diretora da Plenária do IX Congresso receberá e protocolizará as 

nominatas das chapas que se apresentarem para concorrer à eleição da Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal, entre 08:00 e 10:00 horas do dia 09 de julho. 

ART. 30º. O processo eleitoral para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal se 

regerá pelo disposto no art. 50º, do Estatuto da Fetamce, c/c art. 26º do presente 

Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO VIII 

COORDENAÇÕES REGIONAIS  

ART. 31º. Os membros das Coordenações Regionais serão escolhidos pelos sindicatos 

que integram cada Regional em reuniões específicas, que devem ser acompanhadas 

por representantes indicados pela Coordenação do Congresso. Os nomes dos/das 

Coordenadores Regionais indicados serão apresentados ao Congresso da Fetamce no 

momento da eleição na nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade. 

ART. 32º. A apresentação dos representantes das Coordenações Regionais obedecerá 

as regras previstas no Estatuto da Fetamce e no Regimento Interno das Regionais. 

Após a escolha dos representantes nas reuniões das Regionais, os nomes dos 

escolhidos para os cargos devem ser apresentados em formulário próprio fornecido 

pela organização do IX Congresso, no dia 09 de julho, das 08:00 às 10:00h. 



 

CAPÍTULO IX 

DELIBERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA 

FETAMCE 

ART. 33º. O Conselho Diretor, no uso de suas atribuições estatutárias, e mais 

especificamente no que dispõe o artigo 22º, “f” do Estatuto Social, proporá alterações 

estatutárias aprovadas em sua reunião de 05 de abril de 2017. 

ART. 34º. A proposta de alterações estatutárias referida no artigo anterior será 

apresentada nos Grupos Temáticos de Discussão do IX Congresso. 

ART. 35º. Uma vez aprovada nos Grupos Temáticos de Discussão, a proposta de 

alterações estatutárias será levada à Plenária Final do IX Congresso para discussão e 

deliberação, podendo ser aprovada ou rejeitada no todo ou em parte 2/3 dos presentes 

Art. 20º “c”, após a leitura de cada item proposto como alteração. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ART. 36º. A Mesa Diretora declarará vitoriosa a chapa vencedora no pleito, a qual 

tomará posse na data final do mandato da atual Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal da Fetamce. 

ART. 37º. Os casos omissos ou não previstos por este Regimento Interno serão, 

conforme o caso, resolvidos pela Coordenação do IX Congresso, pela Mesa Diretora, 

ou pela Diretoria Executiva da Fetamce, após consulta ao plenário, quando necessário. 

ART. 38º. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Diretor da Fetamce. 

 

Fortaleza/CE, 05 de abril de 2017. 

 

Enedina Soares da Silva 

Presidente da Fetamce 

Conselho Diretor da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal 

do Estado do Ceará – Fetamce 


