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REGIMENTO DO X CONSAN-DF 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

1. O Congresso das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Saneamento do Distrito Federal – X CONSAN-DF tem 

por objetivo: 

1.1 Análise Política e de Conjuntura;  

1.2 Planejamento de Luta para os próximos anos; 

1.3 Privatizações no Setor de Saneamento (PL, MP, PEC);  

1.4 Reforma Sindical;  

1.5 Discussão da Associação dos Trabalhadores em Saneamento do Distrito Federal e Entorno; 

1.6  Mudanças Estatutárias. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

2. O X CONSAN-DF será realizado nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2020, na Pousada dos Angicos, Núcleo Rural 

Alexandre Gusmão, Gleba 03, Chácara 355, INCRA 08 Brazlândia – Brasília-DF. 

2.1. A convocação e a organização estão sob a responsabilidade do SINDÁGUA-DF. 

2.2. A realização está a cargo da comissão organizadora. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS AO CONGRESSO 

3. Para garantir que os delegados participantes do X CONSAN-DF tenham representatividade e, que toda a base 

tenha sua participação garantida, a comissão organizadora elegeu os seguintes critérios: 

3.1.  São delegados natos ao X CONSAN-DF, com direito a voz e voto, todos os membros da Plenária do Sistema 

Deliberativo (PSD) e os membros da Comissão de Ética do SINDÁGUA-DF; 

3.2.  A eleição dos delegados participantes do X CONSAN-DF poderá ser feita em duas ocasiões: 1- Assembleia 

setorial nos locais de trabalho; 2- No caso de aposentados, na mesa de abertura do X CONSAN. Todas ocasiões 
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devem obedecer à proporcionalidade definida pelo estatuto do SINDÁGUA-DF; 

3.3.  Podem concorrer às eleições para delegado ao X CONSAN-DF todas as trabalhadoras e os trabalhadores 

e aposentados da CAESB sindicalizados; 

3.4.  Os delegados devem ser eleitos de forma presencial e com registro em ata; 

3.5.  As datas, os locais e horários das assembleias setoriais serão divulgados pelo SINDÁGUA-DF. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO CREDENCIAMENTO 

4. Todas os credenciamentos deverão ser efetivados pela comissão organizadora do X CONSAN-DF. 

4.1. O credenciamento dos delegados será feito da 16h às 22h do dia 08 e das 8h às 14h do dia 09 de maio 

de 2020. 

4.2. Todas as informações serão fornecidas pela comissão organizadora na sede de SINDÁGUA-DF ou pelo 

telefone (61) 3323 8881. 

4.3. Participam do X CONSAN-DF, na qualidade de observadores ou convidados, com direito a voz nas 

Plenárias, os representantes das entidades convidadas pela direção do SINDÁGUA-DF. 

4.4. Os convidados e observadores da direção do SINDÁGUA-DF também deverão ser credenciados pela comissão 

organizadora do X CONSAN-DF. 

4.5. Encerrado o período de credenciamento, o setor será dissolvido e o material inutilizado, não havendo, 

portanto, nenhuma possibilidade de credenciamento fora do prazo limite. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO TEMÁRIO 

5.1 Análise Política e de Conjuntura; 

5.2 Planejamento de Luta para os próximos anos; 

5.3 Privatizações no Setor de Saneamento (PL, MP, PEC);  

5.4 Reforma Sindical;  

5.5 Discussão da Associação dos Trabalhadores em Saneamento do Distrito Federal e Entorno; 

5.6 Mudanças Estatutárias. 
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CAPÍTULO VI 

DAS TESES 

6. As teses a serem debatidas no X CONSAN-DF deverão versar sobre qualquer tema com relação ao temário e 

seguirão as seguintes regras: 

- Deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas em arquivo impresso ou em e-mail do sindicato; 

- Poderão ser apresentadas individualmente ou em grupo; 

- Serão votadas por temas e farão parte do documento final do Congresso. 

6.1. As teses deverão ser entregues até o dia 24 de abril de 2020. NÃO SERÃO ACEITAS TESES FORA DO 

PRAZO ESTABELECIDO. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO DO X CONSAN-DF 

7. O X CONSAN-DF será composto pelos seguintes órgãos: 

- Plenária; 

- Mesa Diretora; 

- Comissão Organizadora, composta pela diretoria executiva do Sindágua-DF; 

7.1. A Plenária é o órgão máximo e soberano, sendo composta pelos observadores, convidados e delegados. 

- Os delegados natos e eleitos têm direito a voz e voto na Plenária; 

- Os observadores e convidados têm direito a voz na Plenária. 

7.2. A Mesa Diretora do X CONSAN, responsável pela abertura do Congresso e Plenária final, será composta 

por 1 (um) coordenador, 1 (um) secretário e 1 (um) relator – Será indicada pela comissão organizadora. 

7.3. A Comissão Organizadora reunir-se-á durante o X CONSAN-DF, sempre que necessário, para   encaminhar   

as atividades pertinentes à infraestrutura organizativa. 

7.4. O tempo para apresentação de cada Tese será de 10 (dez) minutos no máximo.  

7.5. Todo observador, convidado e delegado que desejar intervir nas Plenárias poderá fazê-lo, bastando para 

isso pedir inscrição junto à Mesa Diretora dos trabalhos, levando seu cartão de identificação (crachá). 

- O tempo de intervenção não poderá ultrapassar 03 (três) minutos e, 02 (dois) minutos em caso de 

reisncrição. 

- Durante sua intervenção, o orador não poderá ceder seu tempo ou parte dele a outro participante; 

7.6. As votações se darão da seguinte forma: 

- As propostas serão encaminhadas à Mesa, por escrito, antes do processo de votação; 
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- Cada delegado terá direito a 1 (um) voto; 

- Não serão aceitas Questões de Ordem, Esclarecimentos ou Encaminhamentos durante o regime de votação; 

- As votações serão feitas mediante o levantamento dos cartões de votação dos delegados; 

- Em caso de dúvida quanto à proposta vencedora pelo contraste do levantamento dos cartões de votação, a Mesa 

poderá repetir a votação. Persistindo a dúvida, a Mesa fará a conferência individual dos votos; 

- As votações serão por maioria simples; 

- Somente terão direito a voto os delegados portadores do cartão de votação (crachá) fornecido no momento da 

inscrição; 

- Os votos serão individuais e intransferíveis; 

- Em nenhuma hipótese haverá voto por procuração; 

- Só poderá exercer declaração de voto o delegado que se abstiver na votação, e o tempo de intervenção não 

poderá ultrapassar 1 (um) minuto. 

 

 

 

SINDÁGUA-DF 

 


