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Capítulo I - Dos Objetivos 

Art. 1º - Ao VIII Congresso do SINDIPOL/ES cabe a discussão sobre o tema “Os Caminhos para a 

Modernização da Polícia Civil”, com a consequente reflexão sobre a política e organização a 

serem adotadas na luta pela categoria policial civil. 

Parágrafo único – Cabe ainda ao VIII Congresso do SINDIPOL/ES a deliberação sobre os seguintes 

pontos: 

I – Ratificação das decisões tomadas no VII Congresso do Sindipol, realizado nos dias 11 e 12 de 

setembro de 2014, no Bristol Century Plaza Hotel, em Vitória/ES; 

II - Alteração estatutária; 

III – Prestação de contas; 

IV – Proposta do governo de pagamento das ações do crédito rotativo e contingenciamento. 

Capítulo II - Da Realização e Organização do VIII Congresso 

Art. 2º - O VIII Congresso do SINDIPOL/ES será realizado nos dias 02 e 03 de maio de 2019, no 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, situado na rua José Alexandre Buaiz, 157, 

Enseada do Suá, Vitória - ES. 

Art. 3º - A Diretoria do SINDIPOL/ES será responsável pela realização e coordenação do VIII 

Congresso do SINDIPOL/ES. 

Parágrafo único - A mesa diretora do Congresso será composta por membros da Diretoria do 

SINDIPOL/ES, exceto na solenidade de abertura do Congresso, e a condução será realizada por 

um de seus diretores que poderá ser auxiliado por outra pessoa. 

Capítulo III - Da Inscrição  

Art. 4º - As inscrições para o VIII Congresso do SINDIPOL/ES se iniciam às 08h do dia 04 de abril 

de 2019 e se encerram às 17h do dia 30 de abril de 2019, e poderão ser feitas através do site 

www.sindipol.com.br, telefone (27) 3223-1844 ou na sede administrativa do SINDIPOL/ES.  

Parágrafo único – Após o prazo estabelecido no caput deste artigo a inscrição só poderá ser feita 

no local do evento.  

http://www.sindipol.com.br/


 

Capítulo IV - Do Credenciamento 

Art. 5º - O credenciamento é o ato que confirma a inscrição do interessado no evento, e o 

legitima a votar e se manifestar no VIII Congresso do SINDIPOL/ES. 

Art. 6º - O credenciamento ocorrerá no local do evento, no dia 02 de maio, das 09h às 16h, e no 

dia 03 de maio, das 09h às 11h, oportunidade em que serão entregues os materiais do VIII 

Congresso do SINDIPOL/ES. 

Parágrafo único - Casos excepcionais serão avaliados pela Diretoria do SINDIPOL/ES. 

Capítulo V - Dos Participantes 

Art. 7º - Aqueles inscritos e devidamente credenciados serão considerados participantes do VIII 

Congresso do SINDIPOL/ES, na qualidade de: 

I – Sindicalizado: policial civil ou pensionista sindicalizado, em dia com suas contribuições 

sindicais, que tiver seu credenciamento confirmado pela Diretoria do SINDIPOL/ES, e terá direito 

à voz e ao voto. 

II – Ouvinte: qualquer outro interessado que tenha seu credenciamento confirmado pela 

Diretoria do SINDIPOL/ES, e não terá direito à voz e ao voto. 

Parágrafo único – Participarão ainda do Congresso autoridades e palestrantes, que não 

precisarão se inscrever e credenciar.  

Capítulo VI - Da Programação 

Art. 8º - O VIII Congresso do SINDIPOL/ES terá a seguinte programação: 

Dia 02 de maio de 2019 – quinta-feira 

08h30 – Credenciamento e welcome coffee  

09h – Solenidade de abertura 

10h – Palestra do Delegado-geral Darcy Arruda 

10h40 – Ratificação das decisões tomadas no VII Congresso do SINDIPOL realizado nos dias 11 e 

12 de setembro de 2014 no Century Plaza Hotel, em Vitória/ES, e alteração estatutária 

12h30 – Prestação de contas 

13h – Deliberação acerca da proposta de pagamento das ações do rotativo e do 

contingenciamento 

13h30h - Almoço 

14h30 – Palestra do Dr. Roberto Darós 



16h – Coffee break, lançamento do livro e sessão de autógrafos (Dr. Roberto Darós) 

17h - Encerramento 

Dia 03 de maio de 2019 – sexta-feira 

08h – Welcome coffee 

09h – Palestra Itamir Lima 

10h30 – Coffee Break 

11h – Palestra Francisco Lucas de Oliveira 

Capítulo VII - Das Alterações Estatutárias 

Art. 9º - A apresentação e a votação acerca das alterações estatutárias ocorrerão conforme as 

normas que seguem. 

Art. 10 – No ato do credenciamento será entregue a cada Sindicalizado uma cópia das alterações 

pretendidas, para que o interessado conheça a norma que será votada. 

Art. 11 – No momento dos trabalhos sobre as alterações estatutárias, os sindicalizados presentes 

poderão propor alterações diferentes daquelas apresentadas. 

§1º – Será apresentada a proposta de alteração do estatuto, artigo por artigo, sendo que para 

cada artigo (proposta de alteração) poderá ter 2 inscrições para propor alteração distinta 

daquela apresentada pela diretoria, devendo o departamento jurídico se manifestar sobre a 

legalidade das sugestões. 

§2º - Após o aval do jurídico, serão votadas as propostas de alteração do estatuto, sendo 

aprovada a que tiver a votação da maioria simples. 

§3º - A sugestão de alteração julgada ilegal será descartada.  

Capítulo VIII - Da Prestação de Contas 

Art. 12 – A prestação de contas da atual diretoria do SINDIPOL/ES, relativa ao seu atual mandato 

(2015/2018) terá por base levantamentos realizados por empresa especializada. 

Parágrafo único – A prestação de contas contará com relatório sobre as contas e gastos 

realizados pela atual diretoria em sua gestão. 

Capítulo IX - Do Funcionamento das Plenárias 

Art. 13 – A plenária, órgão máximo e soberano do Congresso, é composta pelos Sindicalizados 

devidamente credenciados, tendo a competência para apreciar e discutir os temas e moções do 

VIII Congresso do SINDIPOL/ES. 



Art. 14 – A Diretoria do SINDIPOL/ES é o órgão competente para orientar e coordenar os 

trabalhos do VIII Congresso do SINDIPOL/ES. 

Parágrafo único – Cabe ainda à Diretoria cumprir e fiscalizar o presente Regimento Interno bem 

como o Estatuto do SINDIPOL/ES. 

Art. 15 – As plenárias serão regidas pelas seguintes normas: 

I - Cada Sindicalizado terá direito a 01 (um) voto; 

II – Todo Sindicalizado que desejar intervir nas plenárias deverá se inscrever previamente na 

mesa, e o fará apresentando o seu cartão de identificação, seguindo a ordem de inscrição; 

III – Serão aceitas inscrições de até 03 (três) oradores por debate (tema); 

IV - Cada intervenção terá duração de 02 (dois) minutos, podendo ter mais 01 (um) para 

conclusão. 

V - Não serão aceitas questões de ordem, esclarecimento ou encaminhamentos durante o 

regime de votação; 

VI – As votações da plenária serão realizadas pela contagem da maioria dos presentes (maioria 

simples), mediante o levantamento dos cartões dos Sindicalizados; 

VII – Em caso de dúvida sobre a proposta vencedora, a mesa poderá repetir a votação; 

VIII – Só serão aceitas propostas e moções por escrito; 

IX – Aqueles que tentarem fraudar, impedir ou tumultuar os trabalhos da plenária serão 

retirados do local do evento.  

Art. 16 – As questões de ordem só serão aceitas mediante levantamento do cartão de credencial 

do Sindicalizado, e devem dizer respeito exclusivamente à ordem do trabalho naquele momento 

discutida. 

Parágrafo único – A questão de ordem mencionada no caput deste artigo será decidida pela 

Mesa Diretora, consultado o corpo de advogados indicado pela Diretoria. 

Art. 18 – Os Ouvintes não terão direito à voz nem ao voto durante as plenárias.  

Capítulo X - Das Disposições Finais 

Art. 19 – Os casos omissos neste Regimento Interno serão decididos pela Diretoria do 

SINDIPOL/ES. 

Art. 20 - Este Regimento Interno foi elaborado e apresentado pela Diretoria do SINDIPOL/ES. 


