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Regimento Interno do VII Congresso dos 

Bancários, Financiários e Cooperavitários de 
Campinas e Região* 

I - DOS OBJETIVOS DO 

CONGRESSO. 

Artigo 1º - O VII Congresso dos Empregados em 

Estabelecimentos Bancários, Financiários e 

Cooperavitários pertencentes a base territorial de 

representação do Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, 

será realizado em 1 de dezembro de 2022, das 18:00 às 

20:00h no formato online, tendo como objetivo o seguinte 

tema: 

I - Avaliar a realidade da categoria com os efeitos da 

reforma trabalhista e definir as estratégias para 

ampliação da representação e organização do ramo 

financeiro, levando em conta o governo eleito e o 

congresso nacional. 2. Outros assuntos. 

 

II – DAS INSTÂNCIAS DO 

CONGRESSO 

Artigo 2º - O Congresso será constituído através das 

seguintes instâncias: 

I - Comissão Organizadora; 

II - Plenária Geral. 

 

Artigo 3º - A Comissão Organizadora será composta 

pelos diretores do Sindicato e caberá a ela organizar o 

Congresso, de acordo com o Estatuto da entidade, no 

seu art. 10, § 2º. 

 

Artigo 4º - Os delegados do Congresso serão aqueles 

integrantes com poder de voto na plenária geral; 

I - Os trabalhadores eleitos que compõe a diretoria do 

Sindicato para o quadriênio 2019/2023 se constituem em 

delegados natos do Congresso; 

II - Serão delegados os associados da entidade, na 

proporção de 1 (um) delegado para cada 250 (duzentos 

e cinquenta); e havendo mais inscritos do que vagas a 

escolha dos delegados efetivos será feita no congresso; 

os não eleitos participarão do congresso com direito a 

voz; 

III - A base de cálculo para definir o número de delegados 

será a relação de sindicalizados em 31.10.2022; 

IV - O candidato a delegado ao VII Congresso dos 

Bancários de Campinas e Região, deve inscrever-se na 

secretaria da entidade, em Campinas através do 

WhatsApp (19) 99666-0276 ou e-mail 

atendimento@bancarioscampinas.org.br. O prazo de 

inscrição será iniciado em 21.11 e se encerrará em 

25.11.2022, às 17:00 hs; 

V - Os candidatos a delegado que concorrerem à vaga e 

não forem eleitos, serão considerados suplentes de 

delegado, respeitando-se a ordem de votação. 

 

Artigo 5º - Compete à comissão organizadora 

providenciar os meios para a realização do Congresso. 

 

Artigo 6º - Aos delegados é garantido: o direito de voz e 

voto. Aos suplentes é garantido o direito a voz;  

 

Artigo 7º - A Plenária Geral é a instância máxima do 

Congresso. 

I - A Plenária elegerá a sua Comissão Diretiva; 

II - As propostas e moções a serem apreciadas pela 

Plenária Geral, devem ser encaminhadas, por escrito à 

Comissão Diretiva, durante o Congresso; 

III - Sempre que um tema em discussão tenha propostas 

divergentes, a mesa que conduzirá os trabalhos irá 

assegurar a defesa dos temas em debate. 

IV - As intervenções na Plenária Geral deverão sempre 

obedecer a critério de inscrição, podendo a mesa diretiva 

propor o estabelecimento do número de inscritos; 

V - O resultado das votações será aferido por maioria 

simples. 

 

Artigo 8º - Até a instalação do Congresso, caberá a 

Comissão Organizadora a solução de eventuais 

omissões existentes neste regimento. 

 

Campinas, 1 de dezembro de 2022 

*Regimento aprovado em assembleia da categoria, 

realizada no dia 18 de novembro de 2022, na sede do 

Sindicato. 


