


 

III CONGRESSO ORDINÁRIO DA CENTRAL DOS SINDICATOS 
BRASILEIROS - CSB

9, 10 e 11 DE SETEMBRO DE 2021

 

R E G I M E N T O I N T E R N O

Regimento Interno



 

 ARTIGO 1º - O III Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos Brasileiros - 
CSB - Seccional Santa Catarina, devidamente convocado pelo presidente da 
Executiva Nacional da CSB, obedecendo às prerrogativas estatutárias, através 
de edital publicado, será realizado nos dias 9, 10 e 11 de Setembro de 2021, 
através da Plataforma Virtual Zoom, conforme deliberação da Executiva 
Nacional da CSB, em consonância com a Lei 14.010 de 2020, em virtude das 
restrições impostas pela pandemia do Coronavírus.

CAPÍTULO I

DA REALIZAÇÃO



 

ARTIGO 2º - Discutir e deliberar a ordem do dia que consiste nos seguintes 
itens: Discussão e aprovação do regimento interno do III Congresso Ordinário 
da CSB; debate e resolução do temário referente às propostas e ações de 
caráter político, social, econômico e sindical; alteração estatutária.

ARTIGO 3º - Eleger e dar posse aos membros da Executiva Nacional, do 
Conselho Fiscal e da Direção Regional para o mandato de 31 de setembro de 
2021 a 30 de setembro 2026.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS DO CONGRESSO



 

ARTIGO 4º - São participantes do III Congresso Ordinário da Central dos 
Sindicatos Brasileiros - CSB: Todas as entidades sindicais filiadas de qualquer 
grau da estrutura confederativa, que apresentem registro sindical ativo e 
filiação validada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do 
Trabalho.

Parágrafo único - Poderão participar as entidades sindicais filiadas, cujo 
registro sindical encontra-se em tramitação no Ministério do Trabalho e 
Emprego ou com a Solicitação de 

CAPÍTULO III

DOS PARTICIPANTES



Alteração de Dados Perene de filiação já protocolizada no Ministério do 
Trabalho até dez dias antes da abertura do Congresso.

ARTIGO 5º - É condição para participar do III Congresso Ordinário da Central 
dos Sindicatos Brasileiros - CSB, com direito a voz, votar e ser votado, 
ressalvados os critérios previstos no Estatuto da CSB, os DELEGADOS 
indicados pelas entidades do quadro associativo da CSB que estiverem 
devidamente validados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do 
Ministério do Trabalho e Emprego ou com a Solicitação de Alteração de Dados 
Perene de filiação já protocolizada no Ministério do Trabalho até dez dias antes 
da realização do Congresso.

Parágrafo 1º - O número de delegados a que cada sindicato terá direito seguirá 
o critério de trabalhadores sindicalizados, segundo o número estabelecido no 
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, seguindo a seguinte métrica:



Até 1.000 sindicalizados - 2 delegados;

De 1.001 a 5.000 sindicalizados - 3 delegados;

De 5.001 a 10.000 sindicalizados - 4 delegados;

De 10.001 a 20.000 sindicalizados - 5 delegados;

De 20.001 a 30.000 sindicalizados - 6 delegados;

Acima de 30.001 sindicalizados - 7 delegados.

Parágrafo 2º - Cada federação filiada terá direito a indicar 2 delegados.

Parágrafo 3º - Cada confederação nacional filiada terá direito a indicar 4 
delegados.



Parágrafo 4º - Os sindicatos filiados com a Solicitação de Alteração de 
Dados Perene de filiação já protocolizada no Ministério do Trabalho até dez 
dias antes da realização do Congresso poderão indicar seu(s) delegado(s) 
conforme determina o caput do ARTIGO 5º.

Parágrafo 5º - Os sindicatos filiados, cujo processo de registro sindical 
encontre-se em tramitação no Ministério do Trabalho, poderão indicar 1 
observador para participar do Congresso.

ARTIGO 6º - Poderão também participar do III Congresso Ordinário da 
Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB, na qualidade de CONVIDADOS, 
dirigentes de outras entidades nacionais e internacionais convidados após 
consulta à Presidência da CSB-Nacional.



CAPÍTULO IV

DO CREDENCIAMENTO

ARTIGO 7º - Só serão válidas as inscrições dos DELEGADOS que forem 
efetuadas por meio do site da CSB no endereço: csb.org.br/congresso.

Parágrafo único - O período de inscrição será de 2 de agosto a 2 de 
setembro de 2021.

ARTIGO 8º - Só serão válidas as inscrições de OBSERVADORES que 
forem efetuadas pelo site da CSB;

Parágrafo 1º - O link de acesso às salas virtuais do Congresso será enviado 
para o e-mail cadastrado pelos delegados e observadores no momento da 
inscrição, com antecedência de 1 hora antes do início das Plenárias.

http://csbbrasil.org.br/sc


CAPÍTULO IV

DO CREDENCIAMENTO

ARTIGO 7º - Só serão válidas as inscrições dos DELEGADOS que forem 
efetuadas por meio do site da CSB no endereço: csb.org.br/congresso.

Parágrafo único - O período de inscrição será de 2 de agosto a 2 de 
setembro de 2021.

ARTIGO 8º - Só serão válidas as inscrições de OBSERVADORES que 
forem efetuadas pelo site da CSB;

Parágrafo 1º - O link de acesso às salas virtuais do Congresso será enviado 
para o e-mail cadastrado pelos delegados e observadores no momento da 
inscrição, com antecedência de 1 hora antes do início das Plenárias.

http://csbbrasil.org.br/sc


CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO

ARTIGO 9º - A organização do III Congresso Ordinário da Central dos 
Sindicatos Brasileiros - CSB está sob a responsabilidade da Direção 
Operativa, presidida pelo Presidente da CSB-Nacional.



CAPÍTULO VI

DOS SEMINÁRIO PREPARATÓRIOS

 

ARTIGO 10º - Serão realizados quatro Seminários Preparatórios nos meses 
de julho e agosto para debate e elaboração das teses que serão 
apresentadas e deliberadas no decorrer do III Congresso Ordinário da 
Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB.

Parágrafo 1º - A sessão plenária solene de abertura será realiza na noite do 
1º dia do Congresso.

Parágrafo 2º - Sessão plenária deliberativa será realizada no dia 9 de 
setembro.

Parágrafo 3º - Sessão plenária de Posse e encerramento Será realizada às 
10 horas do dia 11 de setembro de 2021;



Parágrafo 3º - A votação para a eleição da Executiva Nacional, da Direção 
Nacional; Conselho Fiscal, alteração estatutária e aprovação das teses será 
realizada através da plataforma Zoho, cujo link de acesso será enviado para o 
e-mail dos delegados cadastrados;

Parágrafo 4º - A votação terá início às 18 horas do dia 9 de setembro de 2021 e 
será encerrada às 18 horas do Dia 10 de setembro de 2021.

Parágrafo 5º - A sessão plenária solene de abertura e a sessão plenária de 
encerramento serão dirigidas, cada uma, pelo Presidente da CSB-Nacional.

Parágrafo 6º - Se forem constituídas mesas para condução dos debates na 
sessão plenária temática, competirá à Comissão Organizadora indicar seus 
dirigentes.

Parágrafo 7º - As sessões plenárias e deliberativa contarão com um presidente 
e um secretário e poderão ter assessores para subsidiar os debates, todos 
indicados pela Comissão Organizadora.



CAPÍTULO VII

DA PROGRAMAÇÃO

 

ARTIGO 11º - A Direção Operativa Nacional é a responsável pela elaboração 
da programação do Congresso, que tem a seguinte previsão:

III CONGRESSO ORDINÁRIO DA CENTRAL DOS SINDICATOS 
BRASILEIROS - CSB 



Dia 09 de setembro de 2021

Das 10h às 12h – Abertura e Aprovação do Regimento 
Interno

Das 12h às 18h – Debates

Das 18h às 23h – Ato político

18H - Sessão Solene de Abertura

Execução do Hino Nacional: Abner Tofanelli 



Dia 09 de setembro de 2021

Das 10h às 12h – Abertura e Aprovação do Regimento 
Interno

Das 12h às 18h – Debates

Das 18h às 23h – Ato político

18H - Sessão Solene de Abertura

Execução do Hino Nacional: Abner Tofanelli 



Abertura política com Antonio Neto

Lideranças Nacionais:

Ciro Gomes (PDT), Lula (PT), Marina Silva (Rede), 
FHC (PSDB), Mandetta (DEM), Manu (PCdoB), Boulos 
(PSOL), Geraldo Alckmin (PSDB), Alexandre Kalil 
(PSD), Simone Tebet (MDB), Luciano Huck, Flavio 
Dino (PSB)



Representantes partidos: Carlos Lupi (PDT), Luciana Santos 
(PCdoB), Penna (PV), Heloísa Helena (Rede), Bruno Araújo 
(PSDB), Roberto Freire (Cidadania), ACM Neto (DEM), Gilberto 
Kassab (PSD), Carlos Siqueira (PSB), Renata Abreu 
(Podemos), Marcos Pereira (Republicanos), Juliano Medeiros 
(PSOL) e Baleia Rossi (MDB)

Representantes parlamento: Eliziane Gama (Cidadania), 
Marcelo Ramos (PL), Kátia Abreu (PP), André Figueiredo 
(PDT), Randolfe Rodrigues (Rede), Emanuelzinho (PTB), 
Marcelo Freixo (PSB) e Fernanda Melchionna;



Representantes entidades: Felipe Santa Cruz, Adilson Araújo, 
Ricardo Patah, Sérgio Nobre, Miguel Torres, José Reginaldo, Fausto 
(DIEESE), Edvaldo Nogueira (FNP), Wellington Dias (Gov), 
Fernanda Sobral (SBPC), Luiz Fux (STF), Representante ABI, 
Representante CNBB, Preto Zezé (CUFA), Manoel Dias (FLB-AP) e 
Marcio França (FJM);

Convidados especiais: Mangabeira Unger, Mino Carta, Felipe Neto e 
Silvio Almeida;

Convidados internacionais: Noam Chomsky, Guy Ryder, Bachelet 
(ONU), Pepe Mujica, Cristina Kirchener, Pedro Castillo, Federação 
Chinesa, Representante de Cuba, Representante Baath, Papa 
Francisco e Bernie Sanders;



Dia 10 de setembro de 2021

10H - Judiciário e os trabalhadores brasileiros

Rosa Weber, Felipe Santa Cruz, Ayres Brito, Flavio Dino e 
desembargadora Tania Rieckzieguel

13H - Os municípios e estados e os trabalhadores

Edvaldo Nogueira, Paulo Câmara, Alexandre Kalil, Camilo Santana e 
Raquel Lyra

16H - O parlamento e os trabalhadores brasileiros

Marcelo Freixo, Fernanda Melchionna, Randolfe Rodrigues, Cid 
Gomes e Jandira Feghali



19H - Por um Projeto de Desenvolvimento Nacional

Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Mandetta, Luiza Trajano e 
Marina Silva

Dia 11 de Setembro de 2021

Das 10h às 12h - Sessão plenária Posse e aprovação de 
moções



CAPÍTULO VIII

DAS DISCUSSÕES E VOTAÇÕES

 

ARTIGO 12º - Cada delegado credenciado como votante terá direito a voz e a 
um voto exclusivo, utilizando a Plataforma Zoho.

Parágrafo 1º - Para se inscrever para falar, o delegado utilizará o sistema de 
mensagens internas da Plataforma.

Parágrafo 2º - As falas dos delegados terão o tempo de, no máximo, 2 minutos.

ARTIGO 13º - As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria simples dos 
delegados votantes presentes.

ARTIGO 14º - No processo de votação dos destaques, será permitido que um 
orador faça o encaminhamento favorável à proposta em questão, e um contra, 
pelo período de 2 minutos cada se for o caso.



CAPÍTULO IX

DAS MOÇÕES

 

ARTIGO 15º - A Comissão Organizadora do Congresso designará membros 
responsáveis para receber propostas de moções apresentadas pelos 
delegados votantes, as quais só serão recebidas até o meio-dia do primeiro dia 
de Congresso.



CAPÍTULO X

DAS ELEIÇÕES

ARTIGO 16º - O presidente do III Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos 
Brasileiros - CSB, presidirá também a Mesa da Plenária de Posse, indicando para este 
ato secretários ad hoc.

Parágrafo 1º - A inscrição da(s) chapa(s) para concorrer à Direção Nacional e Executiva 
Nacional deverá ser feita até às 12 horas do dia 9 de Setembro de 2021, junto à 
Comissão Organizadora do III Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos 
Brasileiros - CSB.

Parágrafo 2º - Cada chapa concorrente poderá indicar um observador para acompanhar 
o sistema de votação.

ARTIGO 17º - O quórum para eleger os membros da Executiva Estadual e seus 
respectivos suplentes é o de maioria simples dos delegados votantes e obedecidas às 
regras estatutárias.



Parágrafo 1º - Só será aceita inscrição de chapa se forem satisfeitas as 
seguintes condições:

1. As fichas de qualificação e de inscrição de chapa, especialmente 
confeccionadas para o III Congresso Ordinário da Central dos 
Sindicatos Brasileiros - CSB, deverão estar preenchidas com o nome e 
os dados completos dos integrantes e remetidos em arquivo PDF;

2. Com pelo menos 75% dos cargos para a Executiva, bem como, com 
pelo menos 75% dos cargos dos respectivos conselheiros fiscais 
titulares e seus suplentes;

3. Devem ser integradas somente por dirigentes no exercício de 
mandato sindical nas entidades filiadas;

4. E não ter uma mesma pessoa concorrendo a mais de um cargo. 



Parágrafo 2º - No caso de haver mais de uma chapa, uma mesma 
pessoa só poderá concorrer em uma delas.

Parágrafo 3º - A eleição será feita através Plataforma Zoho.

ARTIGO 18º - Encerrada a eleição, o Presidente da Mesa da Plenária 
de Posse proclamará a chapa vencedora e empossará os membros 
eleitos, conforme determinação estatutária, para o mandato de cinco 
anos. 



CAPÍTULO XI

DOS CASOS OMISSOS

 

ARTIGO 19º - Os casos omissos serão decididos pela maioria da 
Direção Operativa da CSB, presidida pelo Presidente da CSB-Nacional.



São Paulo (SP), 29 de junho de 2021.

 

Antonio Fernandes dos Santos Neto

Presidente Nacional da CSB

.


