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§ 3o Após a realização da Conferência Livre a comissão
organizadora deverá informar à Comissão Organizadora Estadual ou
Nacional o número e a diversidade de participantes, os períodos de
discussão e o relatório de proposições.

§ 4o As Conferências Livres serão consideradas válidas após
envio de relatório de proposições e atividades à Comissão Orga-
nizadora Estadual ou Nacional.

SUBSEÇÃO II
DA CONFERÊNCIA LIVRE VIRTUAL

Art. 16. A Conferência Virtual, organizada pela Comissão
Organizadora Nacional, tem caráter consultivo, visa ampliar a par-
ticipação nas discussões concernentes ao temário da Conferência Na-
cional, não elege delegados e contribuirá com relatório de propo-
sições, conforme definição da Comissão Organizadora Nacional.

SEÇÃO III
DA ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS ELETIVAS

Art. 17. São etapas eletivas da 2ª Conferência Nacional de
Políticas Públicas de Juventude, conforme o calendário nacional e as
regras estabelecidas neste Regimento:

I - Conferências Municipais, Regionais e Territoriais;

II - Conferências Estaduais e do Distrito Federal;

III - Consulta Nacional aos Povos e Comunidades Tradicionais.

Art. 18. As etapas eletivas serão organizadas e coordenadas
por uma comissão local, composta por membros titulares e suplentes
indicados por suas entidades representativas e terão como objeto de
discussão o texto-base da 2ª Conferência Nacional de Políticas Pú-
blicas de Juventude, nos termos do art. 19 deste Regimento.

§ 1o A comissão organizadora local deverá ser coordenada
pelo órgão institucional específico de juventude.

§ 2o Não havendo órgão específico de juventude, o prefeito
ou governador, conforme o caso, poderá nomear um representante do
Poder Público de uma área que execute ações para a juventude para
exercer a coordenação do processo.

§ 3o A Comissão Organizadora da Conferência Municipal
terá como referência mínima a seguinte composição:

I - dois representantes do Poder Executivo municipal;

II - dois representantes do Poder Legislativo municipal;

III - quatro representantes da sociedade civil com sede ou
atuação no município.

§ 4o As Conferências Territoriais serão planejadas, organi-
zadas e coordenadas pela Comissão Organizadora Nacional, nos ter-
mos de Resolução apresentada oportunamente.

§ 5o As Conferências Estaduais e do Distrito Federal serão
organizadas e coordenadas, em cada estado ou no DF, por uma Co-
missão Estadual ou Distrital que terá como referência mínima, com
paridade entre governo e sociedade civil, a seguinte composição:

I - representante do Governo do estado;

II - representante da Comissão Organizadora Nacional;

III - representante da Assembléia Legislativa do estado;

IV - Deputados Federais indicados pela Frente Parlamentar
em Defesa das Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos De-
putados;

V - representantes do Conselho Estadual de Juventude ou da
sociedade civil (no caso de estados sem Conselho Estadual);

VI - representante do órgão institucional específico de ju-
ventude da cidade sede da Conferência Estadual.

§ 6o As Comissões Organizadoras Municipais, Regionais,
Territoriais, Estaduais e do Distrito Federal, quando couber, deverão
seguir os procedimentos estabelecidos pela Comissão Organizadora
Nacional.

§ 7o Os Regimentos Internos das Conferências Municipais,
Territoriais, Estaduais e do Distrito Federal, terão como base o Re-
gimento da 2ª Conferência Nacional de Juventude, e deverão levar em
consideração os seguintes aspectos:

I - informações técnicas e políticas;

II - texto-base da Comissão Organizadora Nacional;

III - respeitar o critério de escolha de delegados definido por
este regimento.

§ 8º O Conjuve indicará Conselheiros Nacionais para acom-
panhar as atividades das Comissões Organizadoras Estaduais e as
Conferências Estaduais de Juventude.

SUBSEÇÃO I
DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS ELETIVAS

Art. 19. São consideradas conferências municipais eletivas as
conferências realizadas no âmbito dos municípios e realizadas dentro
do prazo definido no art. 8o deste regimento.

§ 1o O Poder Executivo municipal tem a prerrogativa de
convocar a Conferência Municipal Eletiva até 01 de julho de 2011.

§ 2o Se o Poder Executivo municipal não convocar a Con-
ferência até o prazo estabelecido no parágrafo anterior, as entidades
da sociedade civil poderão fazer a convocação, mediante cadastro
junto à Comissão Organizadora Estadual e/ou Comissão Organizadora
Nacional.

§ 3o As Conferências Municipais Eletivas, Regionais e Ter-
ritoriais elegerão delegados para a Etapa Estadual, de acordo com os
critérios populacionais estabelecidos pelo Regimento Estadual, de-
finido por cada uma das Comissões Organizadoras Estaduais.

§ 4o São consideradas estruturas institucionais específicas de
juventude os órgãos instituídos por lei municipal ou decreto, que:

I - contenham, na sua denominação, a especificação juventude;

II - sejam designados a executar, avaliar ou acompanhar
políticas públicas dessa natureza;

III - cumpram funções de Secretaria, Coordenadoria, As-
sessoria ou Conselho Municipal.

§ 5o Os municípios que tiverem Conselho Municipal de Ju-
ventude, instituído em ato do Poder Executivo local, poderão eleger,
em sua Conferência Municipal, entre todos os participantes, um de-
legado que seja membro deste conselho para participar diretamente da
Etapa Nacional, desde que este participe da etapa estadual, na qua-
lidade de delegado nato, e contribua com as discussões e proposição
de resoluções.

Art. 20. Compete a Comissão Organizadora Municipal:

I - coordenar e promover a realização da Conferência Municipal;

II - realizar o planejamento de organização da Conferência Municipal;

III - mobilizar a sociedade civil e o Poder Público para
participarem da conferência;

IV - viabilizar a infra-estrutura necessária à realização da
etapa Municipal;

V - aprovar a programação da etapa Municipal;

VI - produzir a avaliação da etapa Municipal;

VII - produzir relatório da Conferência e enviar para a Co-
missão Organizadora Estadual.

Parágrafo único. A Comissão Organizadora Municipal deverá
ser cadastrada junto à Comissão Organizadora Estadual, que terá o
poder de validação da mesma.

SUBSEÇÃO II
DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 21. Para a realização de uma Conferência Estadual ou
do Distrito Federal, deverá ser constituída uma Comissão Organi-
zadora Estadual ou Distrital, conforme estabelecido no art. 18.

§ 1o A Comissão Organizadora Estadual ou Distrital será
coordenada por representante do Governo do estado.

§ 2o Demais organizações da sociedade civil, com sede no
estado, poderão compor a Comissão Organizadora Estadual mediante
o convite feito pela própria comissão.

§ 3o A Comissão Organizadora Estadual deverá ser instalada
até o dia 01 de junho de 2011.

§ 4o Se o Poder Executivo estadual não instalar a Comissão
Organizadora até o prazo estabelecido no parágrafo anterior, repre-
sentante do Governo Federal, em conjunto com as entidades da so-
ciedade civil, poderão instalar a Comissão Organizadora e convocar a
Conferência Estadual ou do Distrito Federal.

§ 5o A Comissão Estadual ou Distrital deverá ser cadastrada
junto à Comissão Nacional, que terá o poder de validação da mesma,
conforme Regulamento a ser expedido oportunamente.

Art. 22. Compete à Comissão Organizadora Estadual ou Distrital:

I - coordenar e promover a realização da Conferência Es-
tadual ou do Distrito Federal;

II - realizar o planejamento de organização da Conferência
Estadual ou do Distrito Federal;

III - orientar o trabalho das Comissões Organizadoras Municipais;

IV - mobilizar a sociedade civil e o Poder Público, no âmbito
de sua atuação no Estado, no Distrito Federal ou no município, para
organizarem e participarem das conferências;

V - sistematizar os relatórios das conferências livres, das
Conferências Municipais e Regionais Livres e Eletivas;

VI - viabilizar a infraestrutura necessária à realização da
etapa estadual;

VII - aprovar a programação da etapa estadual;

VIII- produzir a avaliação da etapa estadual;

IX - providenciar a publicação do relatório final da etapa estadual.

X - deliberar, com a supervisão da Comissão Organizadora
Nacional, sobre todas as questões referentes à etapa estadual que não
estejam previstas neste regimento.

Art. 23. As Conferências Estaduais e do Distrito Federal
elegerão delegados à etapa nacional, na proporção definida nos ane-
xos deste regimento.

§ 1o Os Estados que tiverem Conselho Estadual de Juventude
instituído poderão eleger quatro delegados membros dos respectivos
conselhos a mais na Conferência Estadual para participar da Etapa
Nacional.

§ 2o A Comissão Organizadora Estadual poderá optar, com a
prévia autorização da Comissão Organizadora Nacional, por eleger
em Conferências Regionais e Territoriais até 20% dos delegados da
Conferência Estadual ou do Distrito Federal.

SUBSEÇÃO III
DA CONSULTA NACIONAL AOS POVOS E COMUNIDADES

TRADICIONAIS

Art. 24. A Consulta Nacional aos Povos e Comunidades
Tradicionais tem por finalidade efetivar a participação de grupos que
têm maior dificuldade de acesso e expressão nos processos con-
vencionais de participação.

Art. 25. A Consulta Nacional aos Povos e Comunidades
Tradicionais será organizada pela Comissão Organizadora Nacional
em conjunto com outros órgãos do Governo Federal que trabalhem
com o referido público.

Parágrafo único. A Consulta Nacional aos Povos e Comu-
nidades Tradicionais elegerá seus delegados à Etapa Nacional, na
proporção definida por esse regimento.

CAPÍTULO V
DA METODOLOGIA NAS ETAPAS DA CONFERÊNCIA

Art. 26. Na organização das Conferências Municipais, Re-
gionais e Territoriais, a Comissão responsável em cada local pode
levar em consideração as questões locais de cada município/região e
a temática nacional, encaminhando suas contribuições à Conferência
Estadual.

SEÇÃO I
DOS RELATÓRIOS

Art. 27. Os relatórios e contribuições aprovados nas Con-
ferências Livres e nas Conferências Eletivas deverão ser encami-
nhados às Comissões Organizadoras dos seus respectivos estados ou
do Distrito Federal até 20 dias antes da realização das Conferências
Estaduais.

Parágrafo único. Os relatórios e contribuições das Confe-
rências Livres e das Conferências Eletivas deverão ser sistematizados
e incorporados ao pré-relatório do estado, que será subsídio das dis-
cussões na Conferência Estadual ou do Distrito Federal.

Art. 28. As Comissões Organizadoras das Conferências Es-
taduais ou do Distrito Federal consolidarão os relatórios das ati-
vidades a serem encaminhados, até 10 dias após a realização da etapa,
à Comissão Organizadora Nacional, para efeito da elaboração do
Documento Base da Etapa Nacional.

Parágrafo único. Os relatórios das Conferências Estaduais e
do Distrito Federal serão elaborados conforme orientações da Co-
missão Organizadora Nacional.

Art. 29. Os relatórios consolidados nas Conferências Livres
Nacionais; nas Conferências Estaduais ou do Distrito Federal; na
Consulta Nacional aos Povos e Comunidades Tradicionais e na Con-
ferência Virtual, deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora
Nacional até 10 dias após a realização da respectiva conferência.

Parágrafo único. As partes dos relatórios das Conferências
Livres, Conferências Estaduais e Distrital, Conferência Virtual e Con-
sulta, relacionadas às questões de âmbito nacional, serão sistema-
tizadas e irão compor o Documento Base da Etapa Nacional, que será
subsídio das discussões da etapa nacional.

Art. 30. Os relatórios encaminhados após os prazos esta-
belecidos nos artigos anteriores não serão considerados na elaboração
do Documento Base da Etapa Nacional.
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