
CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 

DA CIDADE DE JOINVILLE 
EM 2022

- 14/05/2022 - Teatro Juarez Machado - 
- sábado - 08:30h às 12:00h -

1



OBJETIVO
ELEGER 

OS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA PARA O 
PRÓXIMO MANDATO DO 

CONSELHO DA 
CIDADE
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O Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável de Joinville, 

“Conselho da Cidade”

existe para ajudar no planejamento municipal, 
aconselhar o Poder Executivo na tomada de 

decisão sobre questões urbanísticas e 
de mobilidade urbana
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1ª
quarta
feira

Conselho da Cidade

Reuniões ordinárias mensais 
(tem sido sempre na primeira quarta-feira de cada mês)

Reuniões das Câmaras Comunitárias 
Setoriais (normalmente no período da manhã, só quando 
necessário)
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Conselho da Cidade

Câmaras Comunitárias Setoriais 
● Ordenamento Territorial e Integração Regional
● Promoção Econômica e Social
● Qualificação do Ambiente Natural e Construído
● Mobilidade Urbana
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CONSELHEIROS

● São voluntários 
● Não precisam ter conhecimento específico 
● São indicados por entidades
● Representam um segmento social

mas…
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CONSELHEIROS

… precisam saber que o 
              interesse da comunidade,
como um todo, é bem mais importante 
e precisa prevalecer sobre os interesses 
particulares ou de alguns grupos
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O Conselho da 
Cidade é formado 
por dois grandes 

grupos

Poder Público Municipal

Sociedade Civil Organizada
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Esse grupo 
é o 

Prefeito 
quem 

escolhe!

Poder Público Municipal

    20 titulares 
+  20 suplentes 

=  40 conselheiros
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Esse grupo 
quem escolhe 

é a sociedade…

Sociedade Civil Organizada

    32 titulares 
+  32 suplentes 

=  64 conselheiros

na Conferência!

URNA
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Sociedade Civil Organizada

32 8 4 8 8 4 64
MOVIMENTOS 
POPULARES

ENTIDADES 
EMPRESARIAIS

SINDICATOS DE 
TRABALHADORES

ENTIDADES 
PROFISSIONAIS

ENTIDADES 
ACADÊMICAS E 
DE PESQUISA

ONGs
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Representante 
da 

Entidade

● Cada segmento tem várias entidades

● Cada entidade poderá indicar apenas uma pessoa para a conferência

● Essa pessoa deve se inscrever e apresentar documentos no prazo

É quem chamamos de
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Representantes das Entidades
- Documentação -

ou
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Que tipos de  
entidades podem 
indicar seu  único 

representante para a 
conferência?
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2. ENTIDADES EMPRESARIAIS 

Exemplos:
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3. ENTIDADES SINDICAIS DE TRABALHADORES

Exemplos:
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4. ENTIDADES PROFISSIONAIS  

Exemplos:
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2. ENTIDADES PROFISSIONAIS  - 8 vagas5. ENTIDADES ACADÊMICAS E DE PESQUISA

Exemplos:
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6. ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, ONGs

Exemplos:
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1. MOVIMENTOS POPULARES

Exemplos:
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importante

Não se enquadram nos segmentos sociais:

● partidos políticos 
● igrejas
● instituições filantrópicas
● clubes esportivos, desportivos e recreativos
● conselhos municipais
● toda e qualquer agremiação que tenha por atividade ações 

discriminatórias, segregadoras e xenófobas
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INSCRIÇÃO

No site da Prefeitura de Joinville 
(www.joinville.sc.gov.br) 
digite  “Conferência da Cidade” e 
encontre o
formulário eletrônico

Informe o segmento do qual faz parte!
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INSCRIÇÃO
Informe se você vai 

participar como  

cidadão eleitor 
ou 

Representante da 
entidade!
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Como será a

CONFERÊNCIA
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Credenciamento

Das 08:00h às 09:15h

● Apresentar documento de identidade com foto
● Assinar a Lista de Presença
● Receber a pulseira de identificação do segmento social
● Se for representante de entidade, receber o crachá com o seu nome

Quem perder esse horário não poderá votar, nem ser 
votado, nem falar na conferência, só poderá observar e 
assinará a lista de presença de “Observadores”
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Plenária de abertura
Todos os credenciados 
tem direito de votar 
nesse momento

Aprovação do 
Regulamento da 
Conferência

Palestra

Informação sobre 
moções
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Moção
Proposição feita por algum participante de assembleia, para que seja 

validada e votada, que pode ser relativa a qualquer incidente que 
surja nessa assembleia ou fora dela.

Normalmente é uma proposta que quer provocar algum tipo de ação 
de um órgão público, algo que seja de interesse comum.

Na Conferência da Cidade, para ser submetida a votação da Plenária, 
a moção deve ser apresentada em formulário específico (disponível 

na recepção da conferência) e assinada por 10% do total de 
credenciados para a conferência, no mínimo. 
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Separação 
dos Segmentos Sociais 

para as 
votações
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representantes 
das 

entidades
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2. Entidades empresariais

Todos se inscreveram até o dia 29/04/2022

Todos apresentaram documentos que 
comprovaram que eles são representantes de 
entidades deste segmento social (até o dia 
29/04/2022)

Todos chegaram no horário e receberam o 
crachá com seu nome  e a pulseira com a cor 
do segmento

Todos podem se candidatar a uma vaga no 
Conselho da Cidade ou, se preferirem, 
podem apenas votar nos outros candidatos

8 VAGAS
4 Titulares

4 Suplentes 30



3. Entidades Sindicais de Trabalhadores

Todos se inscreveram até o dia 29/04/2022

Todos apresentaram documentos que 
comprovaram que eles são representantes de 
entidades deste segmento social (até o dia 
29/04/2022)

Todos chegaram no horário e receberam o 
crachá com seu nome  e a pulseira com a cor 
do segmento

Todos podem se candidatar a uma vaga no 
Conselho da Cidade ou, se preferirem, 
podem apenas votar nos outros candidatos

4 VAGAS
2 Titulares

2 Suplentes
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4. Entidades Profissionais

Todos se inscreveram até o dia 29/04/2022

Todos apresentaram documentos que 
comprovaram que eles são representantes de 
entidades deste segmento social (até o dia 
29/04/2022)

Todos chegaram no horário e receberam o 
crachá com seu nome  e a pulseira com a cor 
do segmento

Todos podem se candidatar a uma vaga no 
Conselho da Cidade ou, se preferirem, 
podem apenas votar nos outros candidatos

8 VAGAS
4 Titulares

4 Suplentes
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5. Entidades Acadêmicas e de Pesquisa

Todos se inscreveram até o dia 29/04/2022

Todos apresentaram documentos que 
comprovaram que eles são representantes de 
entidades deste segmento social (até o dia 
29/04/2022)

Todos chegaram no horário e receberam o 
crachá com seu nome e a pulseira com a cor 
do segmento

Todos podem se candidatar a uma vaga no 
Conselho da Cidade ou, se preferirem, 
podem apenas votar nos outros candidatos

8 VAGAS
4 Titulares

4 Suplentes
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5. Organizações Não Governamentais, ONGs

Todos se inscreveram até o dia 29/04/2022

Todos apresentaram documentos que 
comprovaram que eles são representantes de 
entidades deste segmento social (até o dia 
29/04/2022)

Todos chegaram no horário e receberam o 
crachá com seu nome e a pulseira com a cor 
do segmento

Todos podem se candidatar a uma vaga no 
Conselho da Cidade ou, se preferirem, 
podem apenas votar nos outros candidatos

4 VAGAS
2 Titulares

2 Suplentes
34



representantes 
das entidades 

Cidadãos eleitores
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1. Movimentos Populares

Todos se inscreveram até o dia 29/04/2022
Todos apresentaram documentos que comprovaram que eles são representantes de entidades deste 
segmento social (até o dia 29/04/2022)
Todos chegaram no horário e receberam o crachá com seu nome e a pulseira com a cor do segmento
Todos são candidatos a uma vaga no Conselho da Cidade e também podem votar em até dois candidatos

32 VAGAS
16 Titulares

16 Suplentes
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Cidadãos Eleitores dos Movimentos Populares

Todos se inscreveram até 
o dia 06/05/2022

Todos chegaram no 
horário e receberam a 
pulseira de identificação 
do segmento

Todos podem votar em até 
dois candidatos dos 
movimentos populares
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Os eleitores dos 
Movimentos Populares 
poderão escolher até 

2 candidatos
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Depois das 
votações e da 
apuração dos 

votos…
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Plenária de encerramento
Apresentação do 
resultado das eleições 
nos segmentos sociais 

Apresentação das 
indicações do Poder 
Público Municipal

Aprovação das moções 
apresentadas (todos os 
credenciados podem 
votar)

Encerramento!
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Fim!
10/06/2022 

é a posse dos conselheiros eleitos
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Dúvidas?
Ligue para (47) 3422-7333 ou envie e-mail para conselhodacidade@joinville.sc.gov.br
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