
Metodologia de condução e atividades 
Conferência Municipal 

 
[8h00] 
Início 
 
[8h00-8h30] 
Credenciamento [30min] 
Os participantes serão recebidos e credenciados com um crachá. 
 
[8h30-8h45] 
Apresentação Cultural [15min] 
Os participantes assistirão a uma apresentação cultural. 
 
[8h45-8h55] 
Deslocamento para o auditório [10min] 
Os participantes terão um tempo para se deslocar ao auditório e acomodar-se. Nota: Será 
necessário pré-dividir o auditório em seções ou zonas de 50 pessoas; 
 
[8h55-9h05] 
Abertura da Conferência Municipal (Fala de acolhimento do usuário) [10min] 
Um usuário convidado terá um momento para trazer uma fala de acolhimento aos demais 
participantes da conferência. 
 
[9h05-9h15] 
Abertura da Conferência Municipal (Fala do palestrante) [10min] 
Um palestrante convidado terá um momento para trazer uma fala de abertura aos demais 
participantes da conferência. 
 
[9h15-9h25] 
Abertura da Conferência Municipal (Fala dos conselheiros) [10min] 
A mesa do conselho abre a conferência e solicita 12 voluntários, mesclando entre 
trabalhadores e usuários, para contagem de votos em momento posterior. 
 
[9h25-9h50] 
Leitura das propostas municipais a serem unificadas [25min] 
A mesa do conselho lê as propostas que possuem textos similares e que foram previamente 
mapeadas pelo Comitê de Organização e Redação (vide documento da Conferência 
Regional, etapa “Definição do Comitê de Organização e Redação”) e organizadas no Trello 
da conferência, conforme imagem abaixo. 



 
 
[9h50-10h15] 
Votação se devem ser unificadas ou não [25min] 
A mesa do conselho inicia uma votação por contraste visual, deliberando se as unificações 
apresentadas devem ou não ser unificadas conforme o texto sugerido pelo Comitê. Caso 
sejam aprovadas, o novo texto sugerido passa a valer como proposta. Caso contrário, as 
propostas colocadas inicialmente serão reintegradas as demais propostas. 
 
[10h15-10h35] 
Leitura e destaque das propostas municipais [20min] 
A mesa do conselho lê as propostas e, caso necessário, os destaque são realizados pelos 
participantes da conferência. 
 
[10h35-11h50] 
Votação das propostas municipais e almoço [75min] 
Ao final da leitura e destaques, as propostas serão numeradas, impressas e coladas nas 
salas e espaços disponíveis ao público. A votação será feita por "bolinhas" coloridas em 
formato de adesivo, de modo que participante (delegado) terá direito a 3 “bolinhas” para 
votar (colar), na proposta que mais lhe interessar. Os delegados serão orientados a se 
dirigir a cada sala de votação em grupos de 50 ou menos e aqueles já votaram, serão 
direcionados para o almoço. 
 

 



[11h50-12h05] 
Contagem dos votos [15min] 
Os 12 voluntários mapeados na etapa “Abertura da Conferência Municipal (Fala dos 
conselheiros)” serão responsáveis por contar e registrar os votos de cada proposta. 
 
[12h05-13h30] 
Almoço 
 
[13h30-13h40] 
Leitura das 10 propostas municipais mais votadas [10min] 
Após retorno do almoço, a mesa do conselho lê as 10 propostas mais votadas; 
 
[13h40-13h55] 
Leitura das propostas estaduais e federais a serem unificadas [15min] 
A mesa do conselho lê as propostas que possuem textos similares e que foram previamente 
mapeadas pelo Comitê de Organização e Redação (vide documento da Conferência 
Regional, etapa “Definição do Comitê de Organização e Redação”) e organizadas no Trello 
da conferência, conforme imagem abaixo. 
 

 
 
[13h55-14h20] 
Votação se devem ser unificadas ou não [25min] 
A mesa do conselho inicia uma votação por contraste visual, deliberando se as unificações 
apresentadas devem ou não ser unificadas conforme o texto sugerido pelo Comitê. Caso 
sejam aprovadas, o novo texto sugerido passa a valer como proposta. Caso contrário, as 
propostas colocadas inicialmente serão reintegradas as demais propostas. 
 
[14h20-14h35] 
Leitura e destaque das propostas estaduais e federais [15min] 
A mesa do conselho lê as propostas e, caso necessário, os destaque são realizados pelos 
participantes da conferência. 
 
[14h35-15h25] 
Votação das propostas estaduais e federais [50min] 



Ao final da leitura e destaques, as propostas serão numeradas, impressas e coladas nas 
salas e espaços disponíveis ao público. A votação será feita por "bolinhas" coloridas em 
formato de adesivo, de modo que participante (delegado) terá direito a 3 “bolinhas” para 
votar (colar), na proposta que mais lhe interessar. Os delegados serão orientados a se 
dirigir a cada sala de votação em grupos de 50 ou menos e aqueles já votaram, serão 
direcionados para o almoço. 
 

 
 
[15h25-15h45] 
Contagem dos votos [20min] 
Os 12 voluntários mapeados na etapa “Abertura da Conferência Municipal (Fala dos 
conselheiros)” serão responsáveis por contar e registrar os votos de cada proposta. 
 
[15h45-16h00] 
Leitura e aprovação de moções [15min] 
 
[16h00-16h10] 
Leitura das propostas estaduais e federais mais votadas [10min] 
Após retorno do almoço, a mesa do conselho lê as propostas mais votadas; 
 
[16h10-16h25] 
Agradecimento [15min] 
 
[16h25-16h40] 
Encerramento [15min] 
A mesa do conselho convida os delegados para acompanhamento do processo pelas redes 
sociais e para participação das reuniões de conselho. Além disso, menciona a necessidade 
de mobilização dos territórios para acompanhamento do desdobramentos das propostas. 
 
 
Tempo total: 445min 
Tempo de “sobra”: 35min 
 


