
 
 

REGIMENTO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE – 2015 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° A 1ª Conferência da Juventude Municipal de Não-Me-Toque será realizada através da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Conselho Municipal da Juventude do 

Município de Não-Me-Toque. 

 Art. 2° A realização da 1ª Conferência Municipal da Juventude será realizada no dia 04 de 

setembro de 2015, no Pavilhão Evangélico, com início às 8h. 

Art. 3° Na 1ª Conferência Municipal da Juventude, o debate deve ser primado pela qualidade, 

pela garantia do processo democrático, pela pluralidade e pela representatividade dos 

segmentos sociais dentro de uma visão ampla e sistêmica das questões relacionada à 

juventude.  

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

Art. 4° A 1ª Conferência Municipal da Juventude, convocada pela Resolução n.° 001 de 29 de 

julho de 2015, tem por objetivo contribuir para a construção e o fortalecimento das Políticas 

de Juventude no Estado, além de abordar temas já estabelecidos pela 3ª Conferência Nacional 

de Juventude. 

CAPÍTULO III - DO TEMÁRIO 

Art. 5° O tema geral da 1ª Conferência Municipal da Juventude será: “As várias formas de 

mudar o Rio Grande do Sul e o Brasil: Protagonismo e Garantia de Direitos”. 

 Art. 6° A 1ª Conferência Municipal da Juventude terá seus debates organizados conforme os 

eixos de direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude: 

I - Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil;  

II - Direito à Educação;  

III - Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda; 

 IV - Direito à Diversidade e à Igualdade; 

 V - Direito à Saúde;  

VI - Direito à Cultura;  



 
 
VII - Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão;  

VIII - Direito ao Desporto e ao Lazer; 

 IX - Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente;  

X - Direito ao Território e à Mobilidade;  

XI - Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça. 

Parágrafo Único - A Comissão Organizadora Nacional (CON) irá disponibilizar textos 

orientadores sobre os 11 temas e manuais metodológicos para todas as etapas.  

CAPÍTULO IV - DA REALIZAÇÃO 

Art. 7° A Comissão Organizadora Municipal, deverá seguir os procedimentos estabelecidos 

pela Comissão Organizadora Estadual (COE), de acordo com as definições da CON.  

§ 1° O regimento interno deverá seguir o Regimento da 3ª Conferência Estadual de Juventude, 

construído com base no regimento da 3ª Conferência Nacional de Juventude.  

CAPÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 8º O evento será coordenado pelo Presidente do Comjuve/Não-Me-Toque.  

Art. 9° A Comissão Organizadora Municipal terá as seguintes competências:  

I. coordenar e promover a realização da 1ª Conferência Municipal da  Juventude;  

II. realizar o planejamento de organização da Conferência Municipal; 

III. mobilizar a sociedade civil e o poder público, participarem das conferências;  

IV. viabilizar a infraestrutura necessária à realização da 1ª Conferência Municipal da 

Juventude;  

V. aprovar a programação da 1ª Conferência Municipal da Juventude;  

VI. produzir o relatório final e a avaliação da 1ª Conferência Municipal da Juventude; 

VII. elaborar o Regimento Interno da Conferência e propor sua aprovação em reunião do 

COMJUVE; 

VIII. providenciar a publicação do relatório final da 1ª Conferência Municipal, cadastrando 

as propostas e seus respectivos delegados e delegadas na plataforma digital;  

IX. deliberar sobre todas as questões referentes à etapa estadual que não estejam 

previstas neste regimento.  

 



 
 
Art. 10 A Comissão Organizadora será composta por 03 integrantes, para organizar e realizar a 

Conferência Municipal, com as seguintes competências:  

I. coordenar e promover a realização da etapa 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 infraestrutura necessária à realização da etapa Municipal;  

V. aprovar a programação da etapa Municipal;  

VI. produzir o relatório final e a avaliação da etapa Municipal; 

 VII. providenciar a publicação do relatório final da etapa Municipal, cadastrando as propostas 

e seus respectivos delegados e delegadas na plataforma digital e encaminhar para COE através 

do e-mail 3confjuve@sjdh.rs.gov.br.  

Parágrafo único - A Comissão Organizadora Municipal deve se cadastrar na plataforma digital, 

informando sua composição, contato, data, horário e local da etapa Municipal, bem como 

informar a COE através do e-mail 3confjuve@sjdh.rs.gov.br. 

 Art. 11 A 1ª Conferência Municipal da Juventude elegerá delegados para a 3ª Conferência 

Estadual de Juventude, conforme critérios definidos por este regimento.  

CAPÍTULO VI - DOS RELATÓRIOS 

Art. 12 Os relatórios com propostas, moções e contribuições diversas aprovados em todas as 

etapas deverão, no prazo de 10 dias após a realização da etapa, ser cadastrados na plataforma 

digital pelas respectivas comissões organizadoras e encaminhados para COE, através do e-mail 

3confjuve@sjdh.rs.gov.br.  

Art. 13 A Conferência Municipal, elegerá delegadas (os) para a 3ª Conferencia Estadual de 

Juventude.  

Art. 14 Os delegados serão os Conselheiros Municipais da Juventude, tendo em vista a 

representatividade existente no Conselho, considerando representação governamental e da 

sociedade civil. 

Art. 15 Serão definidas 33 propostas prioritárias na 1ª Conferência Municipal de Juventude, e 

encaminhadas para deliberação na Etapa Estadual, respeitando a diversidade entre os temas.  
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Parágrafo único - as propostas serão organizadas considerando as 11 seções do Estatuto da 

Juventude, que servirão de base para as discussões nos grupos. 

Art. 16 A Comissão Organizadora fará a compilação das propostas posteriormente à realização 

da Conferência. 

Art.17 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

Municipal. 


