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Conferências Nacionais 
 

 
 

 

 

Caro prefeito e cara prefeita,  

As conferências constituem importantes instrumentos de participação popular na construção e 
acompanhamento de políticas públicas. São ferramentas que possibilitam a participação de 
diferentes segmentos em debates sobre a ação governamental. 

O Governo Federal tem cada vez mais utilizado o espaço conferencial para desenhar políticas 
públicas, o que faz desse um espaço importante de formulação e avaliação de políticas públicas. 
Os participantes são atores envolvidos com o tema e empregam esforços na construção de ações 
cada vez mais efetivas. 

 

O que é? 

A conferência municipal é a etapa local do processo de uma conferência nacional. É o momento de 
organizar os diferentes setores da população para debater e propor. Nele tornam-se visíveis as 
necessidades e as aspirações da população e dos segmentos que realizam políticas públicas. 

Configura-se como espaço de possíveis trocas de experiências, de oitivas e até mesmo de 
pactuações. Elas podem contribuir para a formulação de alternativas no modo como se responde 
às demandas sociais e na elaboração de planos municipais de implementação de políticas públicas.  

 

Mobilização 

É a hora de levar para a rua a temática da conferência e unir em um espaço de debate e 
construção os setores envolvidos.  

O tema pode ser divulgado por intermédio de carros de som, cartazes, panfletos, imprensa, faixas, 
internet, mídias comunitárias, redes sociais, entre outras.  

O processo pré-conferencial pode ser promovido com reuniões, encontros, palestras, debates 
públicos e outros eventos preparatórios sobre os temas a serem discutidos na conferência. A 
principal intenção desse processo é qualificar o debate para a realização da conferência municipal.  

 

 

Convocação 

O poder executivo local é, em geral, o responsável pela edição de um ato normativo de 
convocação da conferência municipal. Para a convocação e organização dessa etapa, é necessária 
a leitura das regras gerais da conferência nacional. 

É importante integrar os vários órgãos que possuem relação com o tema ou com temas correlatos 
para analisar a possibilidade de convocação conjunta. 

 

O processo de mobilização pretende levar o tema da conferência ao público e iniciar um 

debate. A criatividade e a inovação são aliados nesse processo. Escolas, centros de saúde, 

CRAS entre outros espaços podem ser utilizados com esta finalidade. 



Vencida a etapa de articulação interna, o resultado deve ser a formação de uma comissão 
organizadora da conferência municipal. A comissão organizadora é formada por membros do 
governo e da sociedade civil organizada. Essa comissão será responsável pelo processo de 
mobilização pré-conferência e pela coordenação da conferência municipal, bem como 
acompanhar as etapas estadual e nacional e divulgar os seus resultados.  

 

O evento 

A conferência municipal é um espaço de discussão de propostas para as políticas públicas locais e 
para questões a serem discutidas nas etapas estaduais e nacional da conferência. Durante a 
realização da conferência municipal são eleitos representantes que participarão da etapa estadual 
podendo ir até a etapa nacional, defendendo as propostas formuladas nos municípios.  

Na organização da conferência é importante priorizar a escuta da população. Podem ser 
acrescentadas também as contribuições de especialistas para qualificar o debate . As propostas a 
serem encaminhadas para as etapas seguintes (estadual e nacional) devem receber um processo 
de priorização desde a etapa municipal. 

 

Grupos de trabalho 

Os grupos de trabalho (GTs) são espaços criados para que os participantes da conferência 
desenhem um cenário sobre o tema e/ou subtema proposto e possam a partir daí formular 
propostas que serão levadas à plenária da conferência.  

Esse é um momento de especial importância e por isso deve ser preparado em seus detalhes. Isto  
significa uma metodologia capaz de facilitar o debate. É desejável que os responsáveis pela 
condução desse momento sejam capacitados e, na medida do possível, tenham participado da 
construção da proposta de metodologia da conferência. 

 

Plenárias 

Para esse momento também é importante uma preparação metodológica que facilite a discussão 
coletiva. É o maior momento de debate coletivo, de conhecer o acúmulo de informações sobre 
o(s) tema(s). Nas plenárias, os grupos que participaram desde as etapas de mobilização poderão 
ter um panorama sobre o tema e as contribuições do município que seguirão para as próximas 
etapas. 

Para saber mais sobre Conferências Nacionais consulte o texto: Fatores Críticos de Sucesso na 
Organização das Conferências Nacionais. 

http://www.ipea.gov.br/participacao/conferencias-pagina-principal/471-nota-tecnica-analisa-
desafio-para-conferencias-nacionais 

“Quando a política pública é debatida e elaborada com participação social por meio das 
conferências a população nela se enxerga e legitima também a ação da prefeitura” 

 

 

 

 

Organizar uma resposta à população sobre o resultado da conferência nacional pode ser uma 
atividade da comissão organizadora municipal. 

 



Conselhos 
 

 

 

 
Caro Prefeito, cara Prefeita, 

O Brasil é hoje internacionalmente reconhecido como uma referência no tema de democracia e 
participação social. A existência dos conselhos para a democratização da gestão pública contribui 
bastante para essa transformação do Estado brasileiro e o fortalecimento da participação social 
como método de governo. 

Com o intuito de contribuir para a criação e aperfeiçoamento de conselhos municipais, este texto 
aborda questões sobre a sua instituição, composição e articulação com outros espaços de 
participação social. 

 

O que são os conselhos? 

Os conselhos são um importante espaço permanente de participação social na administração 
pública e promovem a integração da sociedade aos debates governamentais sobre as políticas 
públicas. Existem diversos conselhos em funcionamento no Brasil, no nível federal, regional, 
estadual e municipal, em várias áreas de atuação estatal. Os conselhos variam muito em termos 
de composição, atribuições, estrutura e vinculação, mas guardam em comum o propósito de 
controle social das políticas públicas e o fortalecimento da democracia participativa no Brasil. Com 
maior ou menor difusão a depender da área de atuação, os conselhos são uma realidade em boa 
parte dos municípios brasileiros: 

 
Número de municípios com conselhos, por área, e percentual 

relativo ao total de munícipios, Brasil, 2009. 
 

Área Municípios % Área Municípios % 

Política Urbana 981 17,63 SegurançaPública 579 10,40 

Cultura 1372 24,65 Esporte 623 11,19 

Habitação 2373 42,64 Transporte 328 5,89 

Saúde 5417 97,34 Educação 4403 79,12 

Direitos da 
mulher 

594 10,67 Assistência Social* 5254 94,41 

TOTAL DE MUNICÍPIOS (Brasil) 5565 100,00 

Fonte: IBGE-Munic (2009). (*) Censo SUAS 2010. 

 

Por que instituir um conselho? 

Há varias razões para a administração municipal criar novos conselhos ou manter e fortalecer os 
conselhos já existentes. Em primeiro lugar, em alguns casos os conselhos são exigências legais 
para a integração do município a sistemas de políticas públicas e fundos de financiamento, como 
ocorre com a Saúde e a Assistência Social. Há, ainda, os casos em que o conselho é o órgão 
legalmente responsável pela normatização ou credenciamento de serviços de caráter público, 
como ocorre na área de Educação. Nesses casos, a falta de um conselho para exercer o controle 
social sobre essas ações interfere no recebimento de recursos, no acompanhamento dos serviços 



e traz sérios prejuízos para a população local. Cada vez mais as políticas públicas demandam do 
município a existência dos respectivos conselhos, como forma de controle social. 

 

Além disso, a criação de um conselho torna manifesta a disposição do Poder Público municipal 
com a democratização da sua gestão. Os conselhos promovem o encontro entre os gestores 
públicos e os diversos grupos da sociedade organizados em torno de determinados temas, 
possibilitando troca de informações, críticas e pactuações em um ambiente de diálogo. Por essa 
razão, é importante ter atenção à composição do conselho, que deve envolver a presença 
significativa de representantes não governamentais. Com isso, fica fortalecido o sentido ativo de 
cidadania, há a qualificação das decisões governamentais por meio da participação e os cidadãos 
se tornam mais responsáveis e mais comprometidos com os assuntos públicos. 

 

Como instituir um conselho? 

Em várias áreas de políticas públicas a legislação já estabelece regras para a criação de conselhos 
municipais. Cabe à Prefeitura, respeitando essas regras gerais, criar e manter o órgão colegiado de 
acordo com as especificidades do município, oferecendo a infraestrutura necessária para suas 
atividades. Os sistemas de informação, existentes em algumas áreas, são importantes para 
registrar os dados sobre o conselho e obter orientações sobre seu funcionamento. Vale a pena 
consultar os conselhos estaduais e nacionais das respectivas áreas para obter mais informações. 

 

Somente posso criar conselhos que já existam no Governo Estadual ou Federal? 

Existem vários Conselhos Nacionais em funcionamento no Governo Federal. No seu Estado 
também devem existir diversos tipos de conselhos que podem ser replicados no nível municipal. 
Mas esses não são os únicos tipos de conselhos possíveis. Aliás, a realidade do município pode 
demandar da Prefeitura a criação de conselhos que não tenham equivalente no nível estadual ou 
federal. Por exemplo, vários municípios trabalham com conselhos municipais de transporte 
público. Por que não? 

Para isso, é importante identificar e reconhecer os grupos sociais que estão envolvidos com aquele 
tema e podem colaborar na formação de um conselho. Também é essencial definir atribuições e 
estruturas compatíveis com o tema a ser tratado. Por fim, todo o processo de criação de um 
conselho deve ser transparente e aberto, permitindo, ao final, que a própria sociedade possa 
escolher de forma autônoma quem irá representá-la naquele espaço. 

 

 

 

A realidade do município pode demandar da Prefeitura a criação de conselhos que não 
tenham equivalente no nível estadual ou federal. Por exemplo, vários municípios trabalham 
com conselhos municipais de transporte público. Por que não? 

A composição do conselho deve envolver a presença significativa de representantes não 
governamentais. Todo o processo de criação de um conselho deve ser transparente e 
aberto, permitindo, ao final, que a própria sociedade possa escolher de forma autônoma 
quem irá representá-la naquele espaço. 



 

Articulação 

Os conselhos promovem a democratização da gestão pública, mas sozinhos não fazem milagres. 
Por isso é importante articular os conselhos entre si, em uma rede em que possam compartilhar 
práticas, experiências e informações. Também é essencial que esses espaços possam dialogar com 
as outras práticas democráticas do município, como as conferências municipais, os orçamentos 
participativos, as ouvidorias, consultas e audiências públicas. Quanto mais integrados forem os 
espaços participativos, mais efetiva será a sua atuação. 

 

 

Conte com a Secretaria-Geral da Presidência da República para isso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Participação Social 

(61) 3411-4384 - participacaosocialsg@presidencia.gov.br 

 

Saiba mais 

www.secretariageral.gov.br 

www.facebook.com/secretariageralpr 

www.twitter.com/secgeralpr 


