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1ª Conferência Municipal  dos  Direitos Humanos de Londrina.  
 

REGULAMENTO 
 

CAPÍTULO I  
DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1° - Este Regimento Interno tem como finalidade definir as diretrizes de 
funcionamento para a organização dos trabalhos para realização da 1ª Conferência 
Municipal  de Direitos Humanos, considerando as deliberações da Comissão 
Organizadora legitima-se após a sua informação a Comissão Organizadora da 
Conferencia Estadual de Direitos Humanos do Paraná, através de e-mail no 
dia  08/01/2016. 
 
Parágrafo único – A 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos insere-se no 
processo de realização da 12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos convocada 
pela Portaria n. 123 de 31 de Agosto de 2015 da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. 
 
Art. 2° - A 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos tem por objetivos:  
 
I -  discutir, e propor estratégias de enfrentamento à violência contra vulneráveis que 
estão no  campo e cidade: População Negra, Juventude Negra, Juventude, Mulher, 
Idoso, LGBT, Indígena,  Imigrantes, População em Situação de Rua, Quilombolas, 
Trabalhadores do Campos, População Carcerária, Portadores de necessidades 
Especiais, Saúde Mental,  liberdade de crenças; 
   
II - discutir e propor ações de promoção dos direitos humanos na educação e nos 
meios de comunicação e mobilização a sociedade e as diversas mídias para a 
promoção das politicas de direitos humanos; 

 
III - fortalecer a participação social na construção, implementação e monitoramento 
das políticas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos, com fatores 
essenciais à democracia plena e ao desenvolvimento com justiça social (direitos 
econômicos, sociais e culturais) no Município, no Estado e na União; 

 
IV -  promover a articulação entre os três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) 
para enfrentamento das demandas aprovadas na 1º Conferencia municipal dos 
Direitos Humanos 
 
Art. 3° - São princípios orientadores das temáticas e objetivos dessa 1ª Conferência 
Municipal de Direitos Humanos  a igualdade, o respeito à diversidade, a equidade, a 
laicidade do Estado, a universalidade das políticas, a justiça social, a transparência, a 
participação ampla e o controle social. 
 
Art. 4° - Caberá à Plenária inicial aprovar o Regulamento Interno da 1ª Conferência 
Municipal de Direitos Humanos;  
 
Art. 5° - A 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos será realizada no município, 
sob a responsabilidade das entidades da Sociedade Civil de Londrina, CDH - Centro 
de Direitos Humanos de Londrina, Fórum LGBT de Londrina e Região, Religiões de 
matriz Africana, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Londrina, 
CRESS - Conselho Regional de Serviço Social, Sindicato dos Bancários de 
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Londrina/CTU/PR, Movimentos Nacional de Direitos Humanos do Parana, Movimento 
Nacional População de Rua, Movimento Municipal de População de Rua, Federação 
Estadual dos Bancários do Parana/CUT/PR  na data de 30 de janeiro de 2016, das 
8h30 às 17h30, no Sindicato dos Bancários de Londrina, situada na Rua Rio de 
Janeiro, 854 – Centro 
 
Parágrafo único - A 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos, assim como suas 
análises, formulações, recomendações, proposições e deliberações, terá como 
panorama as conjunturas Municipal, Estadual e Nacional.  
 
Art. 6° - O relatório consolidado da 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos e a 
relação da delegação eleita, com os respectivos suplentes deverão ser remetidos à 
Comissão Organizadora da XI Conferência Estadual de Direitos Humanos até 14 de 
fevereiro de 2016. 
 

CAPÍTULO II 
DO TEMA  

 
Art. 7° - A 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos terá como tema central 
"“Direitos Humanos  para todos e todas: Democracia, Justiça e Igualdade", 
subdividindo-se nos seguintes eixos temáticos:  

 
I – Eixo I – Afirmação e Fortalecimento da Democracia e subeixos;  
II – Eixo II – Garantia e Universalizações de Direitos e subeixos;  
III – Eixo III – Promoção e Consolidação da Igualdade e Subeixos;  
 
§ 1º – A descrição dos eixos será disponibilizada com antecedência no sítio eletrônico 
do Conselho Permanente de Direitos Humano  para prévia consulta e familiarização 
das pessoas interessadas.  
 
§ 2º – Os eixos serão apresentados em um painel central e discutidos em grupos de 
trabalho, assegurando o debate entre as pessoas participantes. 
 

CAPÍTULO III 
DA PROGRAMAÇÃO  

 
Art. 8° - A realização da 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos terá a 
seguinte programação 
 
08h30 – 10h30  inscrições 
 
09h00 – mesa de abertura 
 
09h40 – Palestra  
 
10h20 –  Debate 
 
11h00 – leitura do regimento 
 
11h20 – intervalo do almoço 
 
13h00 – Momento Cultural 
 
13h30 – Grupos de Trabalho para Elaboração de Diretrizes e Proposta 
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15h00 – apresentação dos delegados e votação 
 
15h30 – Plenária de aprovação das propostas 
 
16h30 – apresentação dos eleitos 
 
17h30 – encerramento 
 

CAPÍTULO IV  
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 9º - A 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos será presidida pelo 
representante do Conselho Permanente de Direitos Humanos - COPED, na sua 
ausência ou impedimento eventual, por outra pessoa indicada pela mesma. 
 
Art. 10º - A organização, implementação e desenvolvimento das atividades da 1ª 
Conferência Municipal dos Direitos Humanos se dará por Comissão Organizadora, 
composta por representantes de organizações da Sociedade Civil citados no artigo 5.º. 
 

Seção I  
Das atribuições da Comissão Organizadora 

 
Art. 11 – A Comissão Organizadora terá as seguintes atribuições:  

 
I - Organizar, acompanhar, participar e avaliar a realização da 1ª Conferência 
Municipal de direitos humanos;  

 
II – Acompanhar e dar suporte à organização da infraestrutura necessária ao evento; 

  
III – Mobilizar a sociedade civil e o poder público para participarem da 1ª Conferência 
Municipal de direitos humanos; 

  
IV – elaborar e apresentar o Regulamento Interno da 1ª Conferência Municipal de 
direitos humanos, a ser votado na abertura dos trabalhos em grupo  do evento; 

  
V – Definir a metodologia das atividades da 1ª Conferência Municipal  bem como a 
participação dos convidados/expositores dos temas a serem discutidos; 

  
VI - analisar e deferir as inscrições de participantes, como também o seu deferimento;  

 
VII – Providenciar a publicação do relatório final da 1ª Conferência Municipal  e enviá-
lo para Comissão Organizadora Estadual;  

 
IX - deliberar sobre todas as questões referentes à etapa municipal que não estejam 
previstas nesse regulamento. 
 
Art. 12 - A Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos 
poderá, se necessário, constituir subcomissões para colaborar com a organização e 
realização da Conferência. 
 

Seção II  
Da elaboração e encaminhamento dos relatórios 
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Art. 13. O relatório final da  1º Conferência Municipal dos Direitos Humanos deverá ser 
elaborado a partir do temário da 12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, com 
o objetivo de subsidiar os debates e o relatório da Conferência Estadual. 
 
Parágrafo único - A Comissão Organizadora deverá definir previamente o roteiro e o 
formato do relatório final, em conformidade com as orientações da Comissão 
Organizadora da Conferência Nacional e da Conferência Estadual. 
 
Art. 14 – O Relatório Final da 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos será 
resultante das propostas apresentadas e aprovadas em plenária e deverá ser 
encaminhado à Comissão Organizadora da 11ª Conferência Estadual dos Direitos 
Humanos. 
 

CAPITULO V 
DAS PESSOAS PARTICIPANTES 

 
Art. 15 – A 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos contara com  participantes 
podendo incluir as seguintes categorias:  

 
I – delegadas/os com direito a voz e voto;  

 
II – suplentes de delegadas/os com direito à voz;  

 
III – convidadas/os com direito a voz; e  

 
IV – observadoras/es com direito a voz. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 16 – As inscrições para a 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos serão 
realizadas no dia (30/01/2016), horário 8h30 as 10h30 e local da conferencia, 
Sindicato dos Bancários de Londrina na Rua Rio de Janeiro, 854. 
 
Art. 17 - As inscrições para delegados serão aceitas mediante declaração assinada 
pelo representante de instituições de organizações da sociedade civil ou do poder 
público, que conste no e completo, RG, CPF, endereço e telefone do delegado, 
conforme anexo I deste regulamento, e a apresentação de um documento original de 
identificação. 
 
Parágrafo único – As organizações de movimentos não institucionalizados poderão 
indicar delegados mediante declaração com assinatura de, pelo menos três (03) 
membros da entidade conforme anexo II deste regulamento 

 
Art. 18 – Somente poderão se inscrever como delegada/o pessoa residentes no 
município de Londrina;  
 
Art. 19 – Todas as pessoas participantes serão identificadas por meio de crachá em 
cores diferentes, sendo que as pessoas delegadas terão o crachá cor amarela e as 
pessoas observadores cor rosa e organização terão o crachá cor preta.  
 

 
CAPÍTULO VII  

DAS PLENÁRIAS 
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Art. 20 – Participarão das Plenárias todos os membros inscritos na Conferência, sendo 
que:  
I – as/os delegadas/os, devidamente credenciadas/os, terão direito a voz e voto.  

 
II – as/os observadoras/es e convidadas terão direito à voz. 

 
Art. 21 – Será constituída pela Comissão Organizadora da 1ª Conferencia Municipal 
dos Direitos Humanos uma mesa diretora das Plenárias com o objetivo de dirigir seus 
trabalhos resolvendo todas as questões de ordem que lhes forem submetidas. 
 
Art. 22 – A mesa diretora das Plenárias será composta por:  
I – Presidenta/e;  
II - 1ª Secretária/o;  
III – 2ª Secretária/o.  
 
Art. 23 – A Plenária Inicial terá como objetivo aprovar o Regulamento Interno da etapa 
Municipal da 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos.  
 
Art. 24 – A Plenária Final terá como objetivos:  

 
I – submeter à votação e aprovar as propostas constantes do relatório final dos grupos 
de trabalho, devendo expressar o resultado dos debates e conter diretrizes Municipais, 
Estaduais e Federais para adoção dos Direitos Humanos;  

 
II – aprovar as moções apresentadas durante a 1ª Conferência Municipal dos Direitos 
Humanos ;  

 
III – eleger a delegação de Londrina que participará da XI Conferência Estadual de 
Direitos  dos Direitos Humanos;  
 
§ 1º – As propostas de cada relatório dos grupos de trabalho serão apreciadas pela 
Plenária Final, sendo que todas as propostas aprovadas comporão o relatório final da 
1a Conferência Municipal dos Direitos Humanos.  
 
§ 2º – A aprovação das propostas será por maioria simples das pessoas delegadas 
presentes  
 
§ 3º – As moções deverão ser apresentadas à mesa diretora por escrito, devendo ser 
identificada pelo menos uma das pessoas signatárias, com nome legível e por 
extenso.  
 
§ 4º – A moção só será colocada em votação se a mesma possuir, no mínimo, a 
adesão de cinco delegas/os e será aprovada por maioria simples.  
 

CAPÍTULO VIII  
DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 
Art. 25 – Serão instituídos três grupos de trabalho conforme cada um dos eixos 
temáticos, conforme orientação da 12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos.  
 
Parágrafo único – Poderão participar dos grupos de trabalho todas as pessoas 
participantes da Conferência, independente da categoria de inscrição.  
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CAPÍTULO IX 

DA ELEIÇÃO DAS/DOS DELEGADAS/OS PARA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL 
DOS DIREITOS HUMANOS 
 
Art. 27 – Para eleição das pessoas delegadas que participarão da etapa estadual se 
observará o total de 17 vagas, sendo: 
 
I – 9 vagas para a sociedade civil; 
 
II – 8 vagas para o poder público 
 
§ 1º – A eleição da delegação deverá considerar a paridade de gênero; segmento 
étnico-racial; participação geracional 
 
§ 2º – A quantidade de delegadas/os e o percentual de distribuição das vagas entre 
poder público e sociedade civil, para participação na etapa estadual, seguem 
determinação da Comissão Organizadora da XI Conferência Estadual dos Direitos 
Humanos.  
 
§ 3º - Poderão ser eleitos suplentes que serão convocadas para ocupação de 
eventuais vagas remanescentes da regional. 
 

CAPÍTULO X  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 28 – A Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal dos Direitos 
Humanos, com apoio das organizações citadas nos artigo 5º, será responsável pela 
divulgação da programação da Conferência e dos resultados e deliberações da 
mesma.  
 
Art. 29 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora da 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos.  
 
Londrina, 26 de janeiro 2016. 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA: 
 
Poliana Santos -  Fórum LBGT de Londrina e Região 
Robson Arantes - Igrejas e Matriz Africana 
Bernadete de Souza - Comissão de Direitos Humanos da Câmara de  Londrina 
Leonardo Aparecido Gomes - Movimento Municipal população de Rua 
Milton Santana Filho - Movimento Estadual População de Rua 
Roger S. Trigueiros - CDH - Centro de Direitos Humanos de Londrina 
Carlos Enrique Santana - Movimentos Nacional de Direitos Humanos do Parana  
Jair - Sindicato dos Bancários de Londrina/CTU/PR e Federação Estadual dos 
Bancários do Parana/CUT/PR 
Alexsandra Moreira - CRESS - Conselho Regional de Serviço Social 
Rosangela Ap. de S.Costa Andrean - CRESS - Conselho Regional de Serviço Social 
Josemar Lucas  
Flávio Carneiro 
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ANEXO I 
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À Comissão Organizadora da 

1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos 

 

Londrina, ___ de janeiro de 2016. 

 

 

 

Prezadas/os Senhoras/os, 

 

Em conformidade com o Artigo 17 do Regimento da 1ª Conferência 

Municipal de Direitos Humanos, preparatória da XII Conferência Nacional de Direitos 

Humanos, vimos indicar como delegadas/os titular e suplente, respectivamente, 

representando a ____________________________, CNPJ n. ____________________ 

os seguintes nomes: 

1)  Nome, RG, como titular; e  

2) Nome, RG, como suplente [não é obrigatório]. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

INSTITUIÇÃO 

NOME SOBRENOME - Presidente 
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ANEXO II 
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À Comissão Organizadora da 

1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos 

 

Londrina, ___ de janeiro de 2016. 

 

 

 

Prezadas/os Senhoras/os, 

 

Em conformidade com o Artigo 17, parágrafo único do Regimento da 

1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos, preparatória da XII Conferência 

Nacional de Direitos Humanos, vimos indicar como delegadas/os titular e suplente, 

respectivamente, representando a ____________________________ [nome do 

coletivo/grupo/movimento], os seguintes nomes: 

3)  Nome, RG, como titular; e  

4) Nome, RG, como suplente [não é obrigatório]. 

 

Atenciosamente, 

NOME DO MEMBRO/PARTICIPANTE* ASSINATURA 

  

  

  

  

  

  

  

  

* Pelo menos 3 membros da organização devem assinar a indicação. 
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