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Proposta de Regimento Interno do 1º ENOPES - 2013 

 

1. O Encontro Nacional de Oposições Populares, Estudantis e Sindicais (1º 

ENOPES) é uma iniciativa do Fórum de Oposição pela Base (FOB), integrados pela 

Oposição de Resistência Classista (ORC), pela Rede Estudantil Classista e 

Combativa (RECC), pela Oposição da Educação Federal e pelo Grupo de Luta dos 

Petroleiros (GLP), organizações de caráter estudantil, popular e sindical. 

 

2. O Encontro visa ampliar a discussão e o processo de construção que estão 

orientadas pela plataforma específica de cada oposição/organização e também pelas 

Teses para Construção de uma Tendência Classista e Internacionalista e pela prática 

de construção e cooperação que as caracterizam. 

 

3. O objetivo do I ENOPES é fortalecer o Fórum de Oposição pela Base como 

alternativa de organização de massas para as lutas populares e ao mesmo tempo 

aplicar sua contribuição prática através de um Plano de Lutas e concepções de 

reorganização que agregue em unidade outros setores, destacando a política do 

sindicalismo revolucionário dentro da luta de classes no Brasil e 

internacionalmente. 

 

4. Nesse sentido, o I ENOPES será composto por delegados das organizações 

integrantes do FOB,  por delegados de coletivos de natureza sindical, estudantil e 

popular ou indivíduos sem pertencimento à organização de tal natureza aderentes ao 

manifesto e fundamentos do Encontro. Todos os que forem credenciados pelo FOB 

serão considerados como delegados.  Os demais membros participantes terão de ter 

observado o critério de participar de uma plenária preparatória. Não atendendo esse 

critério serão credenciado como observadores. 

 

5. Como o Encontro reúne delegados de organizações que convocam o Encontro e 

delegados que não integram a convocação, será estabelecido um duplo regime de 

votação: 

 

a) São delegados efetivos, com direito a voz e voto em todas as plenárias (Mesa de 

Abertura, Plenárias 1, 2 e Final e Setoriais e reuniões de GD´s) todos aqueles 

militantes de coletivos e oposições de base que integram o Fórum de Oposição.  

 

b) São delegados, com direito a voz e voto nas Plenárias 1, 2 e Reunião de GD´s, 

todos aqueles militantes de coletivos convidados e representações de bases 

eleitos em assembleia ou reuniões, não tendo direito de voto nas Mesas de 

Abertura e Plenárias Setorial e Final. Uma vez que tais deliberações dizem 

respeito as ações das organizações integrantes do FOB, somente os delegados 

efetivos terão direito de voto. Os demais delegados terão pleno direito de voz. 
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c) São observadores convidados indivíduos que não pertencem a coletivo e 

oposições de base integrante do FOB ou a delegação eleita com atribuição 

específica para participar do ENOPES. Todos observadores possuem direito de 

voz em todas as instâncias. 

 

d) Distingue-se, para todo efeito, os coletivos e oposições de base de organizações 

do tipo partido político ou organização política teórico-ideológica. 

 

e) São os espaços deliberativos do ENOPES: i ) a Mesa de Abertura, que 

deliberará sobre regimento e a organizações dos trabalhos; ii) a Plenária Final, 

que deliberará sobre o Plano de Luta do Fórum de Oposições pela Base e 

articulação organizativa dos seus coletivos/oposições integrantes; iii) as 

Plenárias Setoriais, que deliberará sobre questões específicas, organização, 

planejamentos, propaganda e etc. dos setores estudantil, sindical e popular; iv) 

as  Plenárias 1 e 2, que deliberarão encaminhamentos para a Plenária Fianal. 

 

f) Os GD´s (Grupos de Discussão) possuem caráter encaminhativo como espaços 

de aprofundamento da discussão e elaboração de estratégias. 

 

6. A Comissão Organizadora, composta por membros indicados pelo FOB, apresentará 

proposta de composição das coordenações das mesas, plenárias e GD´s que serão 

votadas pelo plenário do Encontro. As propostas de funcionamento (tempo de 

inscrição e etc.) serão apresentadas pela Comissão Organizadora  e votadas pelo 

plenário do Encontro. 

 

7. Todas as regras de segurança deverão ser observadas pelos participantes do 

ENOPES, bem como demais orientações relativas ao Encontro. 

 

8. Serão compostas, por participantes voluntários, subcomissões de limpeza, 

alimentação, esportes etc. que auxiliarão na logística do Encontro. 

 

9. Todas as questões omissas serão resolvidas pela Comissão Organizadora, 

consultando o FOB e o Plenário do Encontro sempre que necessário. 


