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SEÇÃO II
DO DOCUMENTO BASE

Art. 31. No Documento Base da Etapa Nacional constarão
três tipos de emendas:

I - aditivas, quando incorporadas ao texto;

II - substitutivas;

III - supressivas parciais ou totais, especialmente quando se
tratar de propostas de âmbito estadual ou municipal.

§ 1o Caso as propostas enviadas pelo estado não estejam
harmonizadas com o Eixo correspondente ao debate, elas poderão ser
deslocadas de Eixo Temático.

§ 2o As emendas poderão ser destacadas do Documento Base
da Etapa Nacional em formato específico para a votação nas Plenárias
da Conferência.

Art. 32. Para a elaboração do Documento Base da Etapa
Nacional, a Comissão Organizadora Nacional receberá as propostas
de emendas ao Texto-Base, votadas e aprovadas nas Conferências
Estaduais, na Consulta Nacional aos Povos e Comunidades Tradi-
cionais e nas Conferências Livres Nacionais.

Parágrafo único. A emenda estará habilitada e será enca-
minhada à Comissão de Sistematização, quando obtiver aprovação
por maioria simples dos delegados participantes da Conferência Es-
tadual.

Art. 33. Nas etapas municipais, regionais e territoriais, para
que uma proposta seja encaminhada para a etapa Estadual ou do
Distrito Federal, ela deverá ser aprovada por maioria simples dos
delegados participantes no plenário.

Art. 34. O Documento Base da Etapa Nacional consolidado
será impresso e distribuído a cada delegado no momento do cre-
denciamento da 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de
Juventude.

CAPÍTULO VI
DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS

Art. 35. Todas as etapas da 2ª Conferência Nacional de
Políticas Públicas de Juventude, tanto livres quanto eletivas, exce-
tuando a etapa nacional, terão livre participação, conforme Regu-
lamentação expedida oportunamente, devendo propiciar a presença
ampla, democrática e da diversidade de todos os segmentos da so-
ciedade brasileira, em especial da juventude e suas organizações.

Parágrafo único. Nas etapas eletivas, poderão votar e ser
votados participantes acima de 15 anos de idade, observados os cri-
térios estabelecidos neste Regimento.

SEÇÃO I
DA ETAPA NACIONAL

Art. 36. A etapa nacional terá a participação de delegados,
convidadas e observadores.

Art. 37. Todos os delegados com direito a voz e voto pre-
sentes na etapa nacional da 2ª Conferência Nacional de Políticas
Públicas de Juventude deverão reconhecer a precedência das questões
de âmbito nacional e atuar sobre ela em caráter avaliador, formulador
e propositivo.

Art. 38. A etapa nacional da 2ª Conferência Nacional de Po-
líticas Públicas de Juventude terá a seguinte composição de delegados:

I - delegados eleitos nas Conferências Municipais Eletivas;

II - delegados eleitos na Consulta aos Povos e Comunidades
Tr a d i c i o n a i s ;

III - delegados eleitos nas Conferências Estaduais e do Dis-
trito Federal;

IV - delegados natos do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve);

V - delegados representantes do Poder Público.

Art. 39. Os municípios que possuírem conselho municipal de
juventude deverão se cadastrar junto à Comissão Organizadora Na-
cional para validar o seu processo de Conferência e poder eleger um
delegado do município, eleito na etapa municipal, diretamente à Etapa
Nacional, conforme disposto no §5o do art. 20, podendo este ser
representante da sociedade civil ou do Poder Público.

§ 1o A Comissão Organizadora Nacional credenciará até 500
delegados representantes dos municípios com Conselho Municipal de
Juventude.

§ 2o O credenciamento dos delegados citados no parágrafo
anterior será feito ao final do prazo de realização das Conferências
Municipais.

§ 3o Para efetivação do credenciamento, a Comissão Or-
ganizadora Nacional observará, respectivamente, a data de criação do
Conselho (que não poderá ser posterior a data de publicação deste
regimento) e da realização da Conferência Municipal.

§ 4o Caso não seja cumprida a cota de delegados das Con-
ferências Municipais Eletivas, a Comissão Organizadora Nacional
poderá redistribuir o restante de vagas para delegados nas Confe-
rências Estaduais.

Art. 40. A Consulta aos Povos e Comunidades Tradicionais
poderá eleger na sua totalidade 60 delegados à etapa nacional.

Art. 41. Os estados que possuírem Conselho Estadual de
juventude deverão se cadastrar junto à Comissão Organizadora Na-
cional para validar o seu processo de Conferência e poder eleger mais
quatro delegados do estado à Etapa Nacional, sendo dois represen-
tantes da sociedade civil e dois do Poder Público.

§ 1o A Comissão Organizadora Nacional credenciará até 80
delegados representantes dos estados com Conselho Estadual de Ju-
ventude.

§ 2o O credenciamento dos delegados citados no parágrafo
anterior será feito ao final do prazo de realização das Conferências
Estaduais.

§ 3o Para efetivação do credenciamento, a Comissão Or-
ganizadora Nacional observará, respectivamente, a data de criação do
Conselho (que não poderá ser posterior a data de publicação deste
regimento) e da realização da Conferência Estadual.

Art 42. As Conferências Estaduais elegerão delegados con-
forme critérios e tabela em anexo, totalizando 1.300 delegados na
etapa nacional.

Parágrafo único. Para a eleição de cada delegado que os
estados e o Distrito Federal têm direito à Conferência Nacional, serão
necessários a presença de 10 delegado estaduais ou distritais presentes
no ato da votação.

Art 43. Os titulares e suplentes do Conselho Nacional de
Juventude são delegados natos à etapa nacional totalizando 120 de-
legados.

Art 44. Poderão ser escolhidos pela Comissão Organizadora
Nacional até 120 delegados representantes do Poder Público.

Art. 45. Todos os delegados da etapa nacional devem ser
eleitos com 30% de suplentes, correspondente ao total de delegados a
serem eleitos na respectiva etapa.

Parágrafo único. Os suplentes substituirão os delegados na
sua ausência, obedecendo a critério de maior número de votos na
listagem apresentada à Comissão Organizadora Nacional.

Art. 46. As inscrições dos delegados e lista de suplentes,
eleitos pelas Conferências Municipais Eletivas e pelas Conferências
Estaduais e do Distrito Federal, deverão ser feitas pelas Comissões
Organizadoras Estaduais junto à Comissão Organizadora Nacional.

Art. 47. Os convidados serão escolhidos pela Comissão Or-
ganizadora Nacional.

Art. 48. Serão observadores na etapa nacional os interessados
em acompanhar o processo de discussão e suas resoluções.

§ 1o Para poderem participar da etapa nacional os obser-
vadores deverão se inscrever até 15 de outubro junto à Comissão
Organizadora Nacional.

§ 2o A Comissão Organizadora Nacional poderá estabelecer
critérios para aceitação de inscrições dos observadores.

§ 3o A Comissão Organizadora Nacional não arcará com
nenhuma despesa, nem se responsabilizará por qualquer custo relativo
aos observadores.

Art. 49. Os participantes com deficiências deverão registrar,
no momento de sua inscrição, o tipo de sua deficiência ou neces-
sidade, com o objetivo de serem providenciadas as condições ne-
cessárias à sua participação.

SEÇÃO II
DAS ETAPAS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 50. Serão delegados das etapas estaduais e do Distrito
Federal os eleitos nas conferências municipais, regionais ou terri-
toriais eletivas do respectivo estado ou do Distrito Federal.

Art. 51. Os delegados das etapas estaduais e do Distrito
Federal serão eleitos entre os participantes presentes na respectiva
Conferência Estadual ou do Distrito Federal, considerando:

I - a representação entre Poder Público e sociedade civil,
respeitando-se a participação e o envolvimento no processo;

II - a multiplicidade das identidades juvenis tais como negros
e negras, indígenas, pessoas com deficiências, mulheres, LGBT, ru-
rais, ribeirinhos e populações tradicionais, dentre outras;

III - representação dos gêneros na totalidade da delegação;

IV - a representação da diversidade regional do estado.

Parágrafo único. A escolha dos delegados e lista de suplentes
é competência exclusiva dos participantes da respectiva etapa.

Art. 52. Para composição da delegação do estado ou do
Distrito Federal para a Etapa Nacional, a Comissão Organizadora
Estadual ou Distrital poderá indicar até 10% da delegação do estado
ou do Distrito Federal, entre os participantes gestores representantes
do Poder Público, não submetendo estes ao processo eleitoral. O
restante da cota de delegados da etapa estadual ou distrital deverá ser
eleito durante a própria etapa.

§ 1o Cada participante credenciado poderá votar em pessoas
diferentes, sendo este voto em três nomes diferentes, que não sejam
do mesmo gênero e nem residam no mesmo município.

§ 2o O voto será anulado caso qualquer uma destas condições
não seja cumprida.

§ 3o A delegação do estado ou do Distrito Federal deverá ser
composta dos candidatos que receberem o maior número de votos.

§ 4o Em caso de empate, deverá ser privilegiado o candidato
do gênero menos representado no conjunto da delegação eleita e
depois o candidato de município não representado ou pouco repre-
sentado no conjunto da delegação eleita.

SEÇÃO III
NAS ETAPAS MUNICIPAIS

Art. 53. As etapas municipais terão livre participação, es-
timulando a maior diversidade possível de identidades.

Art. 54. A eleição dos delegados da etapa municipal para a
etapa estadual deve ser realizada durante a conferência municipal.

§ 1o O delegado representante da sociedade civil da etapa
municipal deverá ser eleito na respectiva Conferência, e o repre-
sentante do Poder Público deverá ser indicado pela Comissão Or-
ganizadora Municipal ou Estadual.

§ 2o Cada participante credenciado na conferência deverá
votar em uma pessoa dentre as que se candidataram para serem
delegadas.

§ 3o O candidato mais votado será eleito como delegado na
Conferência Municipal para representar a sociedade civil na Etapa
Estadual ou Distrital.

§ 4o Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, adota-
se como critério de desempate a realização de 2º turno.

CAPÍTULO VI
DO CREDENCIAMENTO

Art. 55. O credenciamento de delegados na 2ª Conferência
Nacional de Políticas Públicas de Juventude deverá ser feito junto à
estrutura instalada no local do evento, conforme programação apro-
vada pela Comissão Organizadora Nacional.

§ 1o Qualquer substituição de delegados inscritos deverá
ocorrer até 10 dias antes do início da Conferência por meio de ofício
assinado conjuntamente pelo delegado desistente e pelo coordenador
da Comissão Organizadora Estadual ou Distrital, entregue à Coor-
denação da Comissão Organizadora da Conferência.

§ 2o A substituição fora do prazo determinado no parágrafo
anterior seguirá o mesmo procedimento, estando sujeita à autorização
da Comissão Organizadora Nacional.

§ 3o Não haverá substituição de delegados por suplentes após
o início do período estabelecido para o credenciamento.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56. O nível de agrupamento entre os municípios para a
realização de uma Conferência regional ou territorial ficará a cargo
dos municípios envolvidos e suas respectivas comissões organiza-
doras, sob a supervisão da Comissão Organizadora Estadual.

Art. 57. No Distrito Federal as conferências realizadas nas re-
giões administrativas terão status de Conferências Municipais Livres.

Art. 58. A convocação das Conferências Municipais, Re-
gionais, Territoriais e Estaduais e do Distrito Federal deverá ex-
plicitar, inclusive nos seus materiais de divulgação e publicações, sua
condição de etapa integrante da 2ª Conferência Nacional de Políticas
Públicas de Juventude.

Art. 59. Os casos omissos neste Regimento e conflitantes
serão resolvidos pela Comissão Organizadora Nacional.
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