
CONGRESSO NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA COBRAPOL 
DATA: 12, 13 e 14 de Agosto de 2019 

LOCAL: Hotel Nacional – Setor Hoteleiro Sul – Brasília DF 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
Capítulo I - Dos objetivos 
 
Art. 1º Ao Congresso Nacional Extraordinário da Cobrapol cabe: 
§ 1º Aprovação do regimento do congresso extraordinário; 
§ 2º Deliberar sobre a pauta do Edital de convocação publicado no Diário Oficial da União n° 
134, seção 3, página 138, de 15 de julho de 2019. 
1) Prestação de Contas (período: setembro/2017 à maio/2019); 
2) Alterações Estatutárias; 
3) Aprovação do Código de Ética; 
4) Apresentação de minuta de texto base para aposentadoria policial nos estados; 
5) Definição de estratégias de mobilização no congresso nacional durante a tramitação da PEC 
06/2019.  
6) Efeitos da audiência de custódia no trabalho dos policiais civis; 
 
Capítulo II - Da realização e Organização do Congresso 
 
Art. 2º Congresso Nacional Extraordinário da Cobrapol será realizado nos dias 12, 13 e 14 de 
Agosto de 2019 no Hotel Nacional – Setor Hoteleiro Sul – Brasília DF. 
 
Art. 3º A Diretoria Executiva da COBRAPOL é a responsável pela realização do Congresso 
Nacional Extraordinário da Cobrapol. 
 
Art. 4º A mesa diretora do Congresso será composta pelo Presidente, Presidentes das 
Federações Nacionais e convidados, sendo a condução dos trabalhos será feita pelo Presidente 
e um secretário. 
 
Capítulo III - Dos Participantes 
 
Art. 5º São considerados participantes do congresso: 
Parágrafo Único - Todos os delegados indicados pelas entidades filiadas que obtiveram a 
confirmação do credenciamento realizado conforme programação e que atenderam todos os 
pré-requisitos impostos pelo Estatuto da COBRAPOL. 
 
Capítulo IV Do Credenciamento 
 
Art. 6º O credenciamento será realizado pela Cobrapol, através de seus funcionários 
supervisionados pelo Secretário Geral 
 
Art. 7º Os delegados serão credenciados observando-se o estatuto da COBRAPOL 
Parágrafo Único – Os Observadores e delegados do Congresso Nacional Extraordinário da 
Cobrapol serão credenciados a partir de 17h às 19h do dia 12/08/2019. 
 
Art. 8º A entrega de materiais terá início às 17h do dia 12/08/2019 e será encerrado às 19h do 
mesmo dia. 
§ 1º Encerrado esse período o setor será automaticamente dissolvido, não havendo 
possibilidade de atendimento fora do horário. 



§ 2º Cada delegado e observador é responsável pela guarda do material recebido, não 
havendo em hipótese alguma, substituição pela perda do cartão de credenciamento. 
 
Capítulo V Da Programação 
 
Art. 9º O Congresso Nacional Extraordinário da Cobrapol será composto pelos seguintes 
órgãos: 
a) Plenária dos delegados; 
b) Diretoria Executiva Nacional da COBRAPOL 
 
Art.10º Congresso Nacional Extraordinário da Cobrapol terá a seguinte programação: 
 
12 DE AGOSTO CREDENCIAMENTO: 
17:00h ABERTURA SOLENE: 
18:00h PAUTA: Aprovação do Regimento do Congresso Extraordinário 
 
13 DE AGOSTO 
HORARIO: 09:00h PAUTA: Prestação de Contas Período: Setembro 2017 à Maio de 2019 
HORARIO: 14:00h PAUTA: Alteração Estatutária e Aprovação do Código de Ética 
 
14 DE AGOSTO 
HORARIO: 09:00h PAUTA: Palestra sobre Reforma da Previdência e Apresentação de Minuta de 
Texto Base para Aposentadoria Policial nos Estados 
PALESTRANTE: Daisson Portanova 
HORARIO: 14:00h PAUTA: Definição de Estratégias de Mobilização no Congresso Nacional 
Durante a Tramitação da PEC 06/2019. 
 
HORÁRIO: 20:00h – Jantar de encerramento 
 
Art. 11 Compete à Diretoria Executiva da COBRAPOL: 
I – Orientar e coordenar os trabalhos do Congresso Nacional Extraordinário da Cobrapol; 
II – Cumprir e fiscalizar a aplicação do presente Regimento e do Estatuto da Cobrapol; 
III – Coordenar a preparação de todos os materiais de apoio para as plenárias. 
 
Art. 12 Nas plenárias serão feitas inscrições até a fala do terceiro orador. 
 
Art. 13 Cada intervenção terá duração de dois (2) minutos e mais um (1) para conclusão. 
 
Art. 14 A plenária, órgão máximo e soberano do Congresso, é composta pelos delegados 
devidamente credenciados, tendo a competência de apresentar, discutir e apreciar os recursos 
e moções ao Congresso Nacional Extraordinário da Cobrapol. 
a) Cada delegado terá direito a um voto; 
b) Não serão aceitas questões de ordem, esclarecimento ou encaminhamentos durante o 
regime de votação; 
c) As votações da plenária serão feitas por amostragem, mediante levantamento do cartão dos 
delegados; 
d) As votações serão por maioria simples, resguardado os preceitos do Estatuto da COBRAPOL; 
e) Somente será aceita declaração de voto por escrito; 
f) Em caso de dúvida sobre a proposta vencedora a mesa poderá repetir a votação e, 
persistindo a dúvida, a mesa realizará a contagem dos votos. 
g) Só serão aceitas propostas e moções por escrito. 



Parágrafo Único – Será convidado a se retirar imediatamente do plenário, qualquer pessoa, 
que de qualquer forma, tentar fraudar ou impedir a votação. 
 
Art. 15 As questões de ordem só serão aceitas mediante levantamento do cartão de credencial 
de delegado, e devem dizer respeito exclusivamente à ordem dos trabalhos, e serão decididas 
pela mesa, consultado o seu corpo de advogados, indicados pela Diretoria Executiva, no início 
dos trabalhos. 

a) Todo delegado que desejar intervir nas plenárias deverá se inscrever previamente à 
mesa, e o fará apresentando seu cartão de identificação de delegado e seguindo a 
ordem de inscrição. 

b)  
Art. 16 Os observadores não terão direito a voz nem a voto durante as plenárias. 
 
Art. 17 Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Executiva da 
COBRAPOL, observando-se o Estatuto da entidade. 
 

Brasília 12 de agosto de 2019 
 

A DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 


