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AMFRI
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 

1ª CONFERÊNCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
 

DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - AMFRI 
 
 
 

Capítulo I 
 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º. A 1ª Conferência Regional sobre Transparência e Controle Social, etapa preparatória à 1ª 
Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – 1ª Consocial, tem por objetivo 
principal promover a transparência pública e estimular a participação da sociedade no 
acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo e 
democrático. 
 
Parágrafo único - Entende-se por controle social, para os fins desta Conferência, a participação da 
sociedade civil na fiscalização, controle, monitoramento e avaliação da gestão pública. 
 
Art. 2º. São objetivos específicos da Conferência:  
 
I - debater e propor ações da sociedade civil no acompanhamento e controle da gestão pública e o 
fortalecimento da interação entre sociedade e governo; 
 
II - promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e conceitos sobre 
a participação social no acompanhamento e controle da gestão pública; 
 
III - propor mecanismos de transparência e acesso a informações e dados públicos a ser 
implementados pelos órgãos e entidades públicas e fomentar o uso dessas informações e dados pela 
sociedade; 
 
IV - debater e propor mecanismos de sensibilização e mobilização da sociedade em prol da 
participação no acompanhamento e controle da gestão pública; 
 
V - discutir e propor ações de capacitação e qualificação da sociedade para o acompanhamento e 
controle da gestão pública, que utilizem, inclusive, ferramentas e tecnologias de informação;  
 
VI - desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da sociedade para o 
acompanhamento da gestão pública; e 
 
VII - debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção que envolvam o trabalho de 
governos, empresas e sociedade civil.  
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Capítulo II 

 
DO TEMÁRIO  

 
Art. 3º. O tema da Conferência é “A sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública”.  
 
Art. 4º. São Eixos temáticos da Conferência: 
 
I - Promoção da transparência pública e acesso à informação e dados públicos; 
 
II - Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para o controle da 
gestão pública; 
 
III - A atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle; 
 
IV - Diretrizes para a prevenção e o combate à corrupção. 
 
Art. 5º. Os Eixos temáticos devem orientar os debates realizados durante a Conferência. 
 
Art. 6º. Os debates deverão pautar-se pelo Texto-Base aprovado pela Comissão Organizadora 
Nacional da 1ª Consocial. 
 

Capítulo III 
 

DA REALIZAÇÃO E DOS DELEGADOS 
 
Art. 7º. Os debates e deliberações da Conferência devem relacionar-se diretamente com os objetivos 
gerais e específicos da 1ª Consocial. 
 
Art. 8º. A Conferência será realizada no dia 25 de outubro de 2011, das 8h às 17h30, no Auditório 
de Farmácia, Bloco 17, piso térreo, na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, sito à Rua 
Uruguai, 458, Centro, em Itajaí/SC. 
 
Art. 9º. A Conferência elegerá 42 (quarenta e dois) delegados que participarão da Etapa Estadual da 
Consocial, sendo 25 (vinte e cinco) representantes da sociedade civil, 04 (quatro) representantes dos 
conselhos de políticas públicas e 13 (treze) representantes do poder público. 
 
§ 1º. Os inscritos poderão candidatar-se às vagas de delegados, no dia do evento, entre 8h e  10h. 
 
§ 2º. Os delegados serão eleitos no dia da Conferência, em voto secreto, entre às 12h e às 15h30. 
 
§ 3º. Poderão candidatar-se para delegados inscritos acima de 16 (dezesseis) anos, e que apresentem 
carteira de identidade ou outro documento com foto. 
 
§ 4º. Ocorrendo empate na eleição dos delegados, será eleito o candidato com mais idade. 
 
§ 5º. Os delegados escolhidos na Conferência e que não estiverem presentes no momento da 
divulgação do resultado da eleição serão automaticamente excluídos, chamando-se o próximo 
candidato mais votado. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Página 3 de 7 
 

  

AMFRI
 
§ 6º. A votação será secreta e os inscritos poderão votar em até dois candidatos que sejam 
integrantes do seu segmento. 
 
§ 7º. Serão eleitos os candidatos mais votados por segmento, observado-se os critérios estabelecidos 
no art. 9º deste Regimento. 
 
 

Capítulo IV 
 

DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 10. A Conferência será presidida pelo Secretário Executivo da AMFRI, Senhor Célio José 
Bernardino, ou, em sua ausência ou impedimento, pela Assistente Social da AMFRI, Senhora 
Neuza Terezinha Bottega.  

 
 

Seção I 
 

Da Comissão Organizadora Regional 
 
Art. 11. A Comissão Organizadora Regional (CORE) constitui-se na instância de coordenação e 
organização da Conferência. 
 
Parágrafo único. As deliberações da CORE serão aprovadas pelo voto da maioria dos representantes 
presentes às reuniões. 
 
Art. 12. A CORE será composta por representantes dos órgãos e entidades. 
 
Art. 13. São membros natos da CORE: 
 
I - o Presidente da Comissão Organizadora; e 
 
II - o Coordenador-Executivo da Conferência Regional. 
 
Art. 14. A CORE será presidida pelo Secretário Executivo da AMFRI, Senhor Célio José 
Bernardino, e coordenado pelo contador da AMFRI, Senhor Roberto Silva dos Santos. 
 
Parágrafo único. Em sua ausência ou impedimento, a CORE será presidida na forma do art. 10 deste 
Regimento. 
 
Art. 15. Compete à CORE: 

 
I - coordenar, supervisionar e promover a realização da Conferência; 

 
II - colaborar com a Coordenação Executiva na formulação, discussão e proposição de iniciativas 
referentes à organização da Conferência; 

 
III - acompanhar as atividades da Coordenação Executiva, devendo esta, em cada reunião ordinária,  
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realizar breve apresentação das ações realizadas durante o período; 
 
IV - mobilizar os(as) parceiros(as) e filiados(as) de suas entidades, órgãos e redes membros para 
preparação e participação na Conferência; 

 
V - deliberar sobre os critérios e modalidades de participação e representação dos(as) 
interessados(as), de expositores(as) e debatedores(as) da Conferência;  
 
VI - definir os expositores, os convidados e os observadores para a Conferência; 

 
VII - aprovar a programação da Conferência; 

 
VIII - acompanhar o processo de sistematização das proposições da Conferência; 

 
IX - realizar o julgamento dos recursos relativos ao credenciamento de delegados; 

 
X - aprovar os relatórios parciais e o relatório final da Conferência e apresentá-los ao Presidente da 
Conferência, que deverá dar-lhes publicidade e providenciar os encaminhamentos necessários.  

 
Art. 16. A CORE realizará reuniões periódicas a fim de debater e deliberar sobre aspectos 
relacionados à Conferência. 
 
Parágrafo único. A ausência injustificada de uma entidade em duas reuniões da CORE ensejará seu 
desligamento da Comissão. 
 
Art. 17. Poderão ser convocadas pessoas ou entidades especializadas em temas afetos à Conferência 
para reuniões específicas da CORE. 
 
Art. 18. A CORE deverá apresentar relatório crítico de suas atividades à Comissão Organizadora 
Estadual no prazo de 07 dias após a realização da etapa, contendo descrição, avaliação e sugestões 
de aperfeiçoamento. 
 

Seção II 
 

Da Coordenação-Executiva Regional 
 
Art. 19. A Coordenação-Executiva Regional da Conferência deve prestar assistência técnica e apoio 
operacional à execução das atividades da Conferência. 
 
Art. 20. Compete à Coordenação-Executiva Regional: 
 
I - elaborar proposta de programação e pauta das reuniões da CORE e apresentar, em cada reunião 
ordinária, breve relato das ações realizadas; 
 
II - implementar as deliberações da CORE; 
 
III - providenciar recursos humanos e financeiros para a realização da Conferência; 
 
IV - organizar atividades preparatórias para discussão do temário da Conferência; 
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V - coordenar a divulgação da Conferência; 
 
VI - propor os nomes de expositores, relatores, facilitadores, convidados e observadores para a 
Conferência; 
 
VII - sistematizar as propostas provenientes da Conferência; 
 
VIII - elaborar o Relatório Final da Conferência. 
 
 

Seção III 
 

Da Relatoria 
 
Art. 21. A Coordenação-Executiva Regional deverá sistematizar as propostas resultantes da 
Conferência, consolidando-as no Relatório da Conferência Regional. 
 
Parágrafo único. O Relatório das Propostas da Conferência Regional deve obedecer ao modelo 
disponível no portal da 1ª Consocial na internet e ser enviado à Comissão Organizadora Estadual no 
prazo de 7 (sete) dias após a realização da etapa. 
 

 
Seção IV 

 
Dos Recursos Financeiros 

 
Art. 22. As despesas relativas à realização da Conferência correrão por conta da AMFRI e dos 
municípios envolvidos. 

 
Capítulo V 

 
DOS PARTICIPANTES E DAS PROPOSTAS  

 
Art. 23. Serão participantes da Conferência as seguintes categorias: 
 
I – representantes da sociedade civil, com direito a voz e voto; 
 
II - representantes indicados pela administração pública municipal, com direito a voz e voto; 
 
III - representantes indicados pelos conselhos de políticas públicas municipais, com direito a voz e 
voto; 
 
IV - membros da Comissão Organizadora Regional - CORE, com direito a voz e voto; 
 
V - convidados com direito à voz nos grupos de trabalho e sem direito a voto; e 
 
VI - observadores, sem direito a voz e voto. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Página 6 de 7 
 

  

AMFRI
 
Art. 24. O grupo de participantes da Conferência previstos nos incisos I a III do artigo anterior 
deverá ser composta pelos seguintes segmentos nas respectivas proporções:  
 
I - 60% (sessenta por cento) de representantes da sociedade civil; 
 
II - 30% (trinta por cento) de representantes do poder público; 
 
III - 10% (dez por cento) de representantes dos conselhos de políticas públicas. 
 
§ 1º. O Auditório do Curso de Farmácia da UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, dispõe de 
220 lugares, o que gerará a possibilidade somente deste mesmo número de inscritos com direito a 
voz e voto nos moldes do artigo 24 deste Regimento. Todavia poderão se inscrever observadores e 
convidados.  
 
§ 2º. Considerando as porcentagens acima estabelecidas, as vagas para os inscritos serão assim 
distribuídas: 132 inscrições para a sociedade civil, 66 (sessenta e seis) inscrições para o poder 
público e 22 (vinte e duas) inscrições para os conselhos de políticas públicas.  
 
§ 3º. Considerando que a AMFRI abrange 11 (onze) municípios, o critério para inscrição será 
igualitário, permitindo a inscrição por município de origem na seguinte quantidade: 12 (doze) 
pessoas para representar a sociedade civil, 6 (seis) para representar o poder público, e 2 (duas) para 
representar os conselhos de políticas públicas. 
 
§ 4º. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas pela internet no site da AMFRI, no 
período de 03 a 10 de outubro. Caso o município não atinja o número de inscrições acima 
estabelecido, as mesmas serão prorrogadas até o dia 16 de outubro, ficando então abertas para 
qualquer município se inscrever nas vagas remanescentes. 
 
§ 5º. No dia do evento, havendo inscritos faltantes, as vagas serão preenchidas na hora por pessoas 
presentes ao evento, conforme segmento de origem. A AMFRI não se responsabiliza por despesas 
como deslocamento e alimentação dos inscritos. 
 
§ 6º. O inscrito deverá apresentar-se às 8h para receber seu material, que incluirá: a) um crachá 
onde constará seu nome, órgão de origem, eixo temático e segmento; b) 10 (dez) adesivos para 
votação; c) material de apoio. 
 
§ 7º. A fim de facilitar a inscrição, organização do evento, discussões e votação, cada segmento será 
representado por uma cor: a) representantes da sociedade civil pela cor verde; b) representantes do 
poder público pela cor amarela; c) representantes dos conselhos de políticas públicas pela cor azul. 
 
§ 8º. No ato da inscrição será necessário indicar qual segmento representará, e a opção por um dos 
quatro Eixos, estabelecidos no art. 4º deste Regimento. O número de integrantes por Eixo será de no 
máximo 55 pessoas, os quais serão incluídos conforme a ordem cronológica de inscrição. 
 
§ 9º. Os debates acontecerão no período matutino e para cada Eixo será designado pela CORE um 
facilitador e um relator. Os participantes de cada eixo serão subdivididos em subgrupos, e terão a 
incumbência de discutir o tema proposto e elaborar até 20 (vinte) propostas, que deverão ser 
votadas por todos os inscritos na Conferência no período vespertino.  
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§ 10. Ao todo, serão no maximo 80 (oitenta) propostas formuladas, das quais serão priorizadas 20 
(vinte), sendo 5 (cinco) de cada Eixo, para serem encaminhadas para a Comissão Estadual. Cada 
inscrito terá direito a 10 (dez) votos, podendo priorizar até 3 (três) vezes a mesma proposta, 
independente do Eixo.  
 
§ 11. Ao final, havendo propostas com o mesmo número de votos, o critério de desempate será a 
que tiver recebido o maior número de votos de representantes da sociedade civil.  
 
§ 12. Os votos serão dados por meio de adesivos, a serem colados nas propostas, as quais ficarão 
expostas para análise e priorização no período da tarde, entre às 13h30 e 15h30. Após colado, é 
vedada a retirada dos adesivos, sob pena de nulidade do voto. 
 
§ 13.  A divulgação das propostas priorizadas e dos delegados eleitos ocorrerá a partir das 16h30 no 
auditório. 
 
§ 14. Eventuais problemas na organização do evento e na votação serão analisados e decididos no 
dia do evento pela CORE, a qual será soberana em seus julgamentos.  
 
Art. 25. A CORE deverá enviar à Comissão Organizadora Estadual, a lista dos delegados titulares e 
suplentes eleitos na Conferência, em até 7 (sete) dias após sua realização.  
 
Art. 26. Os participantes relacionados no artigo 23, que possuam necessidades especiais poderão 
registrar essa informação no momento de sua inscrição na Conferência, com o objetivo de serem 
providenciadas as condições necessárias à sua participação na etapa.  
 

 
Capítulo VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 27. Os casos omissos e conflitantes deste Regimento serão resolvidos pela CORE. 
 
Itajaí/SC, 19 de Setembro de 2011. 
 
 

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO 
Presidente 

 
 

JONAS TADEU NUNES 
Observatório Social de Itajaí 

 

GUILHERME CECHELERO 
Instituto Fala Guri 

 
ROSI VOLTOLINI 
Grupo de Adoção 

 

CRISTIANE S. MENDONÇA COUTO 
Conselho Municipal De Educação De Itajaí 

ELAINE G. WEISS DE SOUZA 
Procuradora do Município de Balneário 

Camboriú 

FERNANDO SEDREZ SILVA 
Controlador Interno de Navegantes 

 


