
 

 

II CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 
09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
- REGIMENTO INTERNO - 

 
 
 
CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 
 
Art. 1º – Este regimento tem por finalidade definir as normas de funcionamento da II Conferência Nacional de 
Políticas Públicas de Juventude, a seguir denominada II CNPPJ, convocada pelo Decreto Presidencial de 12 
agosto de 2010, alterado pelo Decreto Presidencial de 18 de abril de 2011. 
 
CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 2º – A II CNPPJ, que será realizada no período de 09 a 12 de dezembro de 2011, em Brasília/DF, será 
conduzida pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e pelo Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), e 
presidida pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e, na sua ausência, 
pela Secretária Nacional de Juventude. 
Parágrafo Único. A coordenação das atividades durante a II CNPPJ ficará a cargo da Comissão Organizadora 
Nacional. 
 
Art. 3º – A II CNPPJ iniciará seus trabalhos às 9 horas do dia 09 de dezembro de 2011 e encerrará às 13 horas 
do dia 12 dezembro de 2011. 
 
CAPÍTULO III 
DO CREDENCIAMENTO 
 
Art. 4º – Todos/as os/as participantes da II CNPPJ deverão, no ato do credenciamento, preencher formulário 
específico com seus dados pessoais.  
 
Art. 5o – Serão credenciadas/os como delegados/as natos/as os/as integrantes titulares e suplentes do Conselho 
Nacional de Juventude (CONJUVE). 
 
3.1 Do credenciamento de delegados 
 
Art. 6º – Serão credenciadas/os como delegados/as:  
 
I – delegados eleitos pelos Conselhos Municipais e Estaduais; 
II – delegados eleitos na Consulta aos Povos e Comunidades Tradicionais; 
III – delegados eleitos nas Conferências Estaduais e do Distrito Federal; 
IV – delegados natos do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve); 
V – delegados representantes do Poder Público. 
 
§1o Sobre o credenciamento de delegados titulares à etapa nacional, deverão ser observados os seguintes 
critérios: 



 

 

I – No dia 09/12/2011, das 09 às 18 horas, o credenciamento será realizado nas recepções dos hotéis 
designados pela Comissão Organizadora Nacional; 
II – No dia 10/12/2011, das 09 às 12 horas, o credenciamento será realizado na secretaria da II CNPPJ, instalado 
no Pavilhão do Parque da Cidade; 
 
§2o Os delegados do Distrito Federal farão o credenciamento diretamente na secretaria do evento, instalada no 
Pavilhão do Parque da Cidade, nos mesmos dias e horários acima. 
 
Art. 7o – Os delegados deverão estar munidos de documento oficial com foto, além do comprovante de embarque 
da passagem aérea, para aqueles que tiveram sua passagem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude 
(SNJ), bem como formulário devidamente preenchido. 
§1o Os delegados jovens adolescentes (de 15 a 17 anos) deverão apresentar, no ato do credenciamento, 
documento de autorização assinado pelos responsáveis, acompanhado de cópia simples dos documentos de 
identificação dos mesmos. 
§2o No ato de credenciamento, o delegado deverá escolher o tema do Grupo de Trabalho (GTs) que participará 
durante a conferência. Ressalte-se que não serão permitidas alterações de GTs. 
 
3.2 Do credenciamento de suplentes 
 
Art. 8o – O credenciamento de suplentes, em caso de ausência do delegado, dar-se-á no dia 10/12/2011, das 14 
às 17 horas, na secretaria do evento, instalada no Pavilhão do Parque da Cidade.  
Parágrafo Único. A Comissão Organizadora Nacional reserva-se o direito de apenas credenciar os suplentes 
como observadores desde que haja disponibilidade de infraestrutura no evento. 
 
3.3 Do credenciamento de observadores 
 
Art. 9o – O credenciamento de observadores será feito de acordo com os seguintes critérios: 
I – No dia 09/12/2011, das 09 às 18 horas, na secretaria do evento, instalada no Pavilhão do Parque da Cidade; 
II – No dia 10/12/2011, das 09 às 17 horas, na secretaria do evento; 
 
 
CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 
 
Art. 10o – A II Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude (II CNPPJ) terá a seguinte programação: 

a) Aprovação do Regimento Interno; 
b) Abertura oficial; 
c) Painel “Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de Direitos”; 
d) Grupos de Trabalho Temáticos; 
e) Plenárias de Eixos; 
f) Atividades Autogestionadas; 
g) Plenária Final. 

 
Art. 11o - As instâncias deliberativas da etapa nacional da II Conferência Nacional de Políticas Públicas de 
Juventude são: 
I – Grupos de Trabalho Temáticos; 
II – Plenárias de Eixo; 
III – Plenária Final. 
 



 

 

 
CAPÍTULO V 
DA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 
 
Art. 12o – A aprovação do Regimento Interno da II CNPPJ ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2011, às 9 horas 
ate às 11 horas, no auditório principal do Pavilhão do Parque da Cidade. 
Parágrafo Único. Participam da aprovação do Regimento Interno os/as delegados/as devidamente credenciados 
com direito a voz e voto. 
  
Art. 13o - A aprovação do Regimento Interno da II CNPPJ será coordenada por mesa constituída por integrantes 
do Comitê Executivo ou por pessoas por ela indicadas, com o seguinte encaminhamento: 
I - A mesa deverá encaminhar para aprovação o Regimento Interno da II CNPPJ; 
II - No momento da votação, a mesa deverá considerar aprovada a proposta por contraste do plenário, devendo 
ter consenso da mesa. Se não houver consenso, se procederá à contagem dos votos. 
 
Parágrafo Único. Os delegados e as delegadas da II CNPPJ poderão questionar qualquer aprovação por 
contraste.  
 
CAPÍTULO VI 
DA ABERTURA OFICIAL 
 
Art. 14o – A abertura oficial da II CNPPJ ocorrerá no dia 09 de dezembro de 2011 às 18h, no auditório principal 
do Pavilhão do Parque da Cidade. 
 
 
CAPÍTULO VII 
DOS PAINÉIS 
 
Art. 15o – A II CNPPJ contará com um painel denominado “Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de 
Direitos”, que será realizado no dia 10 de dezembro de 2011, das 11h às 13 horas.  
Parágrafo Único. A composição da mesa de debatedores do painel será indicada pela Comissão Nacional 
Organizadora. 
 
 
CAPÍTULO VIII 
DOS GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS 
 
Art. 16o – Os Grupos de Trabalho Temáticos funcionarão no dia 10 de dezembro de 2011, das 14 às 18 horas, 
em salas a serem definidas pela Comissão Organizadora Nacional. 
 
Art. 17o – Serão constituídos os seguintes Grupos de Trabalho Temáticos: 
 

Eixos GTs Temáticos 

Eixo 1. Direito ao 
desenvolvimento integral 

 
 
 
 

1. Educação – Ensino fundamental e ensino médio 

2. Educação – Ensino Superior 

3. Educação – Ensino Técnico e Profissionalizante 

4. Trabalho decente 



 

 

 
 
 

5. Cultura 

6. Comunicação 

Eixo 2. Direito ao território 7. Cidade 

8. Campo 

9. Transporte Público 

10. Meio Ambiente 

11. Comunidades e povos tradicionais 

Eixo 3. Direito à 
experimentação e qualidade de 

vida 

12. Saúde 

13. Esporte e Lazer 

14. Tempo Livre 

Eixo 4. Direito à diversidade e à 
vida segura 

15. Direitos Humanos 

16. Segurança 

17. Questões étnico-raciais 

18. Questões LGBT 

19 Gênero  

Eixo 5. Direito à participação e 
fortalecimento institucional 

20. Participação 

21. Fortalecimento Institucional 

 
Art. 18o – Os Grupos de Trabalho Temáticos serão moderados e relatados por pessoas indicadas pela Comissão 
Organizadora Nacional. 
 
Art. 19o – Participarão dos Grupos de Trabalho Temáticos: 
I – Com direito a voz e direito a voto, todos os delegados devidamente credenciados, desde que estejam 
portando seus respectivos crachás; 
II – Somente com direito a voz, os convidados e observadores; 
 
Art. 20o - Para efeitos de intervenção, poderão fazer uso da palavra os participantes inscritos por ordem de 
solicitação. 
Parágrafo Único. As inscrições dos delegados terão prioridade.  

 
Art. 21o – Os Grupos de Trabalho Temáticos deverão debater e deliberar sobre os temas presentes no 
Documento Base Nacional. 
Parágrafo Único. Cada Grupo de Trabalho Temático poderá:  
I - aprovar até 03 (três) propostas de políticas públicas de juventude, 
II – aprovar emendas ao Documento Base Nacional relacionadas ao conteúdo do seu respectivo Grupo de 
Trabalho, que serão enviadas para Plenárias de Eixos. 
 
Art. 22o O critério de aprovação das propostas e emendas será o seguinte: 
I - As propostas aprovadas serão as mais votadas no Grupo de Trabalho; 
II - As emendas ao Documento Base Nacional precisam contar 50% (cinqüenta por cento) mais um dos votos dos 
delegados nas Plenárias de Eixos. 

 
Art. 23o – As recomendações aprovadas nos grupos de trabalho, depois de sistematizadas, deverão ser 
entregues à Comissão de Sistematização pelos/as relatores/as dos grupos até as 20:30h do dia 10 de dezembro 
de 2011. 
 
 
 



 

 

 
 
 
CAPÍTULO IX 
DAS PLENÁRIAS DE EIXOS  
 
Art. 24o – As Plenárias de Eixos ocorrerão no dia 11 de dezembro de 2011, das 08:30 às 17 horas, em salas a 
serem definidas pela Comissão Organizadora Nacional, e serão divididas em: 
 

Eixos GTs Temáticos 

Eixo 1. Direito ao 
desenvolvimento integral 

 
 
 
 
 
 
 

1. Educação – Ensino fundamental e ensino médio 

2. Educação – Ensino Superior 

3. Educação – Ensino Técnico e Profissionalizante 

4. Trabalho decente 

5. Cultura 

6. Comunicação 

Eixo 2. Direito ao território 7. Cidade 

8. Campo 

9. Transporte Público 

10. Meio Ambiente 

11. Comunidades e povos tradicionais 

Eixo 3. Direito à 
experimentação e qualidade 

de vida 

12. Saúde 

13. Esporte e Lazer 

14. Tempo Livre 

Eixo 4. Direito à diversidade 
e à vida segura 

15. Direitos Humanos 

16. Segurança 

17. Questões étnico-raciais 

18. Questões LGBT 

19 Gênero  

Eixo 5. Direito à participação 
e fortalecimento institucional 

20. Participação 

21. Fortalecimento Institucional 

 
Art. 25o – Cada Plenária de Eixo votará propostas de políticas públicas e emendas oriundas dos seus respectivos 
Grupos de Trabalho. 
Parágrafo Único. As propostas e emendas votadas pelas Plenárias de Eixos serão apresentadas na plenária 
final da II CNPPJ;  
 
Art. 26o - O critério de aprovação das propostas e emendas será o seguinte: 
I – As propostas aprovadas serão as mais votadas por tema, acrescida de mais uma proposta, sendo esta a de 
maior votação na Plenária de Eixo ; 
II - As emendas ao Documento Base Nacional precisam contar 50% (cinqüenta por cento) mais um dos votos dos 
delegados inscritos nas Plenárias de Eixos; 
 
Art. 27o - Cada Plenária de Eixo votará um número limitado de propostas de políticas públicas que serão 
encaminhadas à Plenária Final, num total de 26 (vinte e seis) propostas, assim distribuídas: 
I – Eixo 01: 07 propostas;  



 

 

II – Eixo 02: 06 propostas; 
III – Eixo 03: 04 propostas; 
IV – Eixo 04: 06 propostas; 
V – Eixo 05: 03 propostas; 
 
CAPÍTULO X 
DA PLENÁRIA FINAL  
 
Art. 28o – A Plenária Final é a instância superior de deliberação da II CNPPJ e deverá debater e votar as 
propostas oriundas das Plenárias de Eixos e as moções apresentadas. 
 
Art. 29o – A Plenária Final será instalada a partir das 17 horas do dia 11 de dezembro de 2011, no auditório 
principal do Pavilhão do Parque da Cidade, com encerramento previsto para as 13 horas do dia 12 de dezembro 
de 2011. 
 
 
Art. 30o – Participarão na Plenária final: 
I - Os/as delegados/as com direito a voz e voto; 
II - Os/as convidados/as e observadores/as. 
 
Art. 31o - Para efeitos de intervenção, poderão fazer uso da palavra os participantes inscritos por ordem de 
solicitação. 
 
 
Art. 32o – A sistemática dos trabalhos da Plenária Final da II CNPPJ se dará da seguinte forma: 
I - Aprovação da Resolução Política da II CNPPJ; 
II - Aprovação das emendas ao Documento Base Nacional, oriundas das Plenárias de Eixos; 
III - Aprovação das propostas de Políticas Públicas, oriundas das Plenárias de Eixos; 
IV - Aprovação das moções à II CNPPJ. 
 
 
Art. 33o - A Plenária Final da II CNPPJ será coordenada por uma mesa constituída por integrantes da Comissão 
Organizadora Nacional ou pessoas por ela indicadas. 
I - A mesa deverá informar ao plenário o número final de delegadas/os; 
II - A mesa deverá encaminhar para aprovação o relatório consolidado com as propostas, emendas e resolução 
política aprovadas nas Plenárias de Eixos; 
III - A mesa deverá considerar aprovada a proposta no momento das votações por contraste do plenário, devendo 
ter consenso da mesa. Se não tiver consenso, se procederá a contagem dos votos. 

 
Art. 34o – Caberá ao plenário a aprovação das propostas e emendas encaminhadas para a Plenária Final pelas 
Plenárias de Eixos, sendo aprovadas por maioria simples dos votos dos/as delegados/as presentes mediante 
levantamento do crachá. 
Parágrafo Único. Cada proposta será apreciada separadamente e será aprovada por maioria simples dos votos 
dos delegados. 
 
Art. 35o – As moções serão apresentadas exclusivamente por delegados/as, devendo ser de âmbito ou 
repercussão nacional e devem ser encaminhadas, por escrito, à Comissão Organizadora Nacional, até ao término 
do GT. 
 



 

 

I - Cada moção deverá ser aprecida pelo GT e aprovada por 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 
participantes do GT. 
II - A Comissão Organizadora Nacional organizará as moções recebidas, classificando-as e agrupando-as por 
tema. 
III - O processo de votação das moções terá o seguinte encaminhamento: 

a) As moções serão apreciadas após a votação das propostas e emendas vindas das Plenárias de Eixos. 
As moções serão lidas pela coordenação da mesa e as que não tiverem destaques do plenário serão votadas em 
bloco.   

b) As demais serão submetidas à discussão em plenário e votadas, sendo aprovadas por maioria simples. 
c) Em caso de divergência, haverá uma intervenção a favor e uma contra, com o tempo máximo de 3 (três) 
minutos cada.  

 
 
CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 36o – Será assegurado pelas mesas das plenárias, o direito a manifestações “PELA ORDEM” dos/as 
delegados/as, sempre que quaisquer dos dispositivos deste regimento não estiverem sendo observados. 
Parágrafo Único. Questões de Ordem não serão permitidas durante o regime de votação. 
 
Art. 37o – Serão conferidos certificados de participação da II CNPPJ a todos/as os/as participantes, especificando 
a condição de participação na Conferência. 
 
Art. 38o – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora Nacional. 
 

 
Brasília, 09 de dezembro de 2011. 

 

 

 


