REGIMENTO INTERNO

COMISSÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS E EXECUTIVOS DA NTC&LOGÍSTICA
COMJOVEM
CAPÍTULO I
Definições e Princípios
Art.1º - A COMJOVEM– Comissão de Jovens Empresários e Executivos do Transporte de Cargas e
Logística é órgão consultivo e auxiliar da administração da NTC&Logística, instituída através do Ato
Presidencial de nº 23 de 07 de janeiro de 2008, com intuito de promover a integração, capacitação e
despertar o interesse do jovem empresário e executivo para o futuro do setor do transporte de cargas e
logística.
Parágrafo único: A COMJOVEM NACIONAL é formada pela Coordenação Nacional, mantida pela NTC &
Logística e pelos Núcleos Regionais, que são mantidos pelos Sindicatos e/ou Federações.
Art.2º - Compete à NTC&Logística:
I.
Dispor de funcionários qualificados para prestar serviços de secretaria e assessoria;
II.
Fornecer infraestrutura para a realização das reuniões (salas, computadores, data-show, etc.);
III.
Estudar os trabalhos encaminhados e dar parecer;
IV.
Convocar reuniões;
V.
Dar assistência técnica, jurídica e política no que for solicitado, observando os interesses do
segmento de transporte rodoviário de cargas em geral;
VI.
Dirimir questões a alçada técnica, jurídica e política, observadas as disposições estatutárias da
entidade;
VII.
Criar e disponibilizar página para COMJOVEM, assim como redes sociais, devendo mantê-las
devidamente atualizadas.
Art.3º - Compete às entidades de classe do segmento de transporte de cargas e logística, incentivar e
instituir COMJOVEM Regionais a fim de promover a integração desses jovens em suas regiões
possibilitando a oportunidade de preparar o jovem empresário e executivo para sucessão familiar em suas
empresas e nas entidades sindicais de suas bases.
Art.4º - São princípios básicos da COMJOVEM:
I.
Fiel cumprimento ao Estatuto da NTC&Logística, bem como de suas Resoluções, Deliberações e
Atos que tratarem de matérias regidas pelos artigos 67 ao 72 do Capítulo IV, Seção III do referido
Estatuto;
II.
Apoio aos órgãos representativos da classe, fortalecimento da NTC&Logística e do segmento de
transporte de cargas e logística;
III.
Estar alinhada à diretriz da NTC&Logística em assuntos de interesse do setor.
IV.
Dar oportunidade para que diversos jovens coordenem os Núcleos Regionais, a fim de promover
constante renovação e surgimento de novas lideranças sindicais.

CAPÍTULO II
Responsabilidades
Art.5º - São responsabilidades da COMJOVEM Nacional:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.

Realizar eventos, visitas técnicas, Workshops, ações sociais, etc., promovendo anualmente a
realização de um Encontro Nacional;
Realizar Reuniões Ordinárias Nacionais, pelo menos 2 (duas) vezes ao ano, e Extraordinárias,
quando possível;
Participar ativamente de todas as reuniões de abertura das COMJOVEM Regionais se fazendo
representar pela Coordenação Nacional;
Dar orientação e suporte aos Coordenadores Regionais para criação e gestão de suas atividades;
Manter uma Coordenação Nacional alinhada com os interesses da NTC&Logística;
Manter relacionamento efetivo com entidades correlatas da atividade;
Envolver a COMJOVEM Nacional, bem com as Regionais em eventos da NTC&Logística, dentro de
suas possibilidades;
Buscar nas Coordenações Regionais futuras lideranças para o setor de transporte de cargas e
logística;
Alimentar a página da COMJOVEM NACIONAL e as redes sociais, bem como mantê-las atualizadas;
Criar e manter atualizado um cadastro nacional com todos os membros;
Criar e manter atualizado um Manual para Abertura e Funcionamento de Núcleos Regionais;
Preparar e divulgar mensalmente o Boletim COMJOVEM, contemplando todas as atividades
realizadas no mês anterior;
Estabelecer metas anuais de desempenho para cumprimento dos Núcleos Regionais, devendo
submetê-las a aprovação dos mesmos durante Reunião Ordinária do grupo;
Reconhecer publicamente os Núcleos Regionais que cumprirem as metas anuais;
Preservar a ordem e o respeito entre os Núcleos Regionais e seus membros, podendo deliberar a
respeito de qualquer atitude considerada fora do padrão, mediante solicitação ou de ofício;
Declarar a INATIVIDADE do Núcleo Regional que deixar de enviar evidências por 06 (seis) meses
consecutivos, podendo reativá-lo a qualquer tempo, mediante comprovação formal de que
existem membros suficientes para tal;
Manter os Presidentes das entidades sindicais vinculadas aos Núcleos Regionais devidamente
atualizados sobre qualquer informação que considere relevante.

Art.6º - São responsabilidades dos Núcleos Regionais da COMJOVEM:
I.
II.
III.

Realizar reuniões periódicas, eventos, palestras, visitas técnicas, ações sociais, workshops etc.,
podendo realizar Encontros Regionais através das Federações;
Manter relacionamento efetivo com entidades correlatas da atividade;
Manter o Presidente do Sindicato a par de todas as atividades do Núcleo Regional, sendo proibido
a tomada de decisões sem envolvimento e aprovação da entidades a qual o Núcleo esteja
vinculado;

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Estimular a participação de seus membros em eventos da NTC&Logística, de outros Núcleos
Regionais, das Federações e outras entidades ligadas ao setor;
Enviar para o setor de comunicação da NTC&Logística informações sobre suas atividades, com a
maior brevidade possível, para que as mesmas sejam publicadas no Portal ou nas redes sociais da
COMJOVEM;
Cumprir as metas estabelecidas anualmente, de acordo com as regras contidas no Manual de
Abertura e Funcionamento de Núcleos Regionais, especialmente com relação aos prazos;
Participar ativamente dos Eventos Itinerantes e/ou Regionais realizados na sua base ou no seu
Estado, através do Coordenador e dos membros, desde a divulgação até a finalização dos mesmos;
Manter o cadastro de membros do Núcleo Regional sempre atualizado, informando à secretaria da
COMJOVEM quaisquer modificações;
Manter o Núcleo ATIVO, sob pena de o mesmo ser considerado INATIVO, caso o mesmo deixe de
enviar evidências de suas atividades pelo período de 06 (seis) meses consecutivos, podendo ser
reativado a qualquer tempo, mediante comprovação formal de que o Núcleo tenha membros
suficientes para tal;

Art.7º - São responsabilidades da Secretaria da COMJOVEM NACIONAL:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Organizar as evidências enviadas pelos Núcleos Regionais, tais como: atas de reuniões, listas de
presença, fotos, mantendo controle por Núcleo anual, gráficos, etc.
Enviar as evidências mensalmente ao setor de comunicação para que seja feito o Boletim Mensal e
fazer a conferência do mesmo antes da divulgação;
Enviar e-mails solicitados pela Coordenação Nacional;
Administrar o cadastro nacional de todos os membros;
Disponibilizar dados dos membros aos patrocinadores e entidades, sempre que solicitado e
autorizado pela Coordenação Nacional;
Organizar listas de presença dos eventos promovidos pela COMJOVEM NACIONAL;
Comunicar mensalmente à Coordenação Nacional sobre as atividades dos Núcleos, apontando
àqueles que estão inativos, para que a Coordenação Nacional verifique a situação;
Atender às dúvidas de todos os Núcleos Regionais, seja através de e-mail, telefone ou whatsapp;
Publicar mensalmente os aniversariantes do mês;
Comunicar ao setor de comunicação e atualizar / publicar quaisquer alterações no cadastro dos
Núcleos Regionais, tais como mudança na coordenação, exclusão ou inclusão de Núcleos
Regionais, para que o Portal e as redes sociais estejam sempre atualizados;
Acompanhar, direcionar e responder os e-mails recebidos de interessados em participar da
COMJOVEM;
Elaborar apresentações;
Organizar Campanhas Sociais anuais em conjunto com setor de comunicação;
Controlar o envio de ofício em nome da COMJOVEM Nacional junto à Presidência;
Realizar demais tarefas estabelecidas pela Coordenação Nacional.

CAPÍTULO III
Direitos e Deveres dos Membros
Art.8º - São direitos dos membros:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Contestar decisões que julgar improcedentes com prova documental;
Indicar outros empresários e executivos para fazer parte da COMJOVEM;
Incitar assuntos à pauta das Reuniões da COMJOVEM NACIONAL, com anuência da Coordenação
Nacional;
Propor alterações à Comissão para melhor desenvolvimento de suas atividades;
Participar de todas as reuniões e eventos promovidos pelos sindicatos que possuam COMJOVEM
ativa, da Federação, da NTC&Logística e demais entidades ligadas ao setor;
Sugerir assuntos para estudo e deliberação da NTC&Logística, através de e-mail para Secretaria da
COMJOVEM NACIONAL.

Art.9º - São deveres dos membros:
I.
II.
III.
IV.
V.

Comparecer a todas as reuniões e eventos, sempre que possível;
Justificar ausência;
Associar-se à entidade sindical regional ao qual esteja vinculado, de acordo com seus Estatutos;
Quando na função de Coordenadores ou Vices, associar-se à NTC&Logística;
Respeitar todos os membros da COMJOVEM, sem qualquer distinção ou discriminação, em todos
os meios de comunicação mantidos e organizados pela COMJOVEM, assim como nos eventos,
reuniões, etc.

CAPÍTULO IV
Organização
Art.10 - Poderão ser admitidos como membros da COMJOVEM, somente jovens empresários e executivos
de empresas associadas às entidades sindicais regionais ou à NTC&Logística, e que se enquadrem nos
seguintes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Ter idade entre 18 e 39 anos ou;
Convidados de honra sem limite de idade, desde que seja diretor de associação, federação ou
sindicato ou;
Ter participado da primeira COMJOVEM ou;
Ex-coordenadores da COMJOVEM;

§ 1º - Os jovens interessados poderão procurar os Coordenadores Regionais ou enviar e-mail através do
Portal da COMJOVEM.

§ 2º - Ocorrendo sua aprovação, o solicitante será convidado para participar das reuniões seguintes,
oportunidade em que receberá o presente Regimento Interno e passará a receber todos comunicados
oficiais, sejam eles Nacionais ou do Núcleo ao que o mesmo estará vinculado.
§ 3º - Caso não seja aprovada a sua participação, o Coordenador Regional ou a Coordenação Nacional
prestará todos os esclarecimentos ao solicitante, bem como à NTC&Logística.
§ 4º - Nas demissões será dado o mesmo tratamento.
Art.11 - A COMJOVEM NACIONAL contará com a seguinte estrutura administrativa:
I – 01 – Coordenador Nacional, a quem caberá:
a) coordenar as reuniões e estabelecer a pauta e suas prioridades;
b) colocar em votação as propostas;
c) proferir voto de desempate;
d) decidir sobre medidas de funcionamento administrativa e burocrática;
e) representar a COMJOVEM em quaisquer eventos para os quais for convidada.
II – 02 - Vices-Coordenadores Nacionais, a quem caberá, conjunta e solidariamente:
a) substituir o Coordenador na ausência ou impedimento deste;
b) cumprir as determinações a eles atribuídas pelo Coordenador;
c) apresentar sugestões de pauta, mudanças e melhorias.
III. - Se entende por Coordenação Nacional da COMJOVEM a composição de 01 Coordenador e 02 VicesCoordenadores.
Parágrafo único: Os Núcleos Regionais terão plena autonomia para formar sua composição, de acordo
com as regras das entidades sindicais aos quais estão vinculados.
Art.12 – A Coordenação Nacional terá seu mandato de até 03 (três) anos, o qual coincidirá
preferencialmente com o mandato Presidencial da NTC&Logística, sendo permitida a recondução do
Coordenador somente por mais um mandato de igual período.
§ 1º - O Coordenador e Vices deverão obedecer à idade mínima estabelecida no item I do artigo 10 deste
Regulamente, quando da data de sua posse.
§ 2º - Os Núcleos Regionais terão plena autonomia para decidir a respeito deste tema, de acordo com as
regras das entidades sindicais aos quais estão vinculados, entretanto, de acordo com o Princípio contido
no item IV do artigo 4º deste Regulamento, sugere-se que a Coordenação seja trocada periodicamente.
Art.13 - A Coordenação Nacional será indicada por ato único e exclusivo do Presidente da NTC&Logística.
Parágrafo único: Os Núcleos Regionais terão plena autonomia para decidir a respeito deste tema, de
acordo com as regras das entidades sindicais aos quais estão vinculados, podendo optar pelo sistema de
indicação ou eleição.

Art.14 - As reuniões ordinárias serão realizadas de acordo com o calendário previamente fixado pela
Comissão, pelo menos 2 (duas) vezes ao ano.
Art.15 - As reuniões extraordinárias serão marcadas com antecedência necessária.
Art.16 - Serão lavradas atas de todas as reuniões realizadas.
Art.17 - É facultado ao Coordenador ou aos Vices solicitarem o seu afastamento cabendo à Presidência da
NTC & Logística indicar seu substituto.
Art.18 - A COMJOVEM poderá criar um fundo de caixa, com verba proveniente de fontes diversas, para o
fim específico de atender as demandas dos objetivos da comissão, sendo este administrado pelo
financeiro da NTC&Logística.
Parágrafo único - Todas as despesas deverão ter aprovação da Coordenação Nacional.

CAPÍTULO V
Disposição Gerais
Art.19 - As tratativas com a presidência da NTC&Logística deverão ser feitas através da Coordenação
Nacional.
Art.20 – O membro que se sentir prejudicado em qualquer medida tomada pelo plenário ou simplesmente
não concordar com determinada decisão, poderá solicitar à Coordenação Nacional, reinclusão do assunto
na pauta em reunião subsequente.
Parágrafo Único - A solicitação, entretanto, não implicará sob qualquer hipótese ou alegação, em efeito
suspensivo da decisão tomada.
Art.21 - Este Regimento Interno poderá ser modificado a qualquer tempo, o qual deverá sempre ser
submetido à aprovação da Presidência da NTC&Logística.
Art.22 - Este Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Coordenação Nacional
COMJOVEM

