INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 5ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DA CIDADE DE COLATINA

Começa nesta segunda-feira (16), e vai até o próximo dia 31, as inscrições para a 5ª
Conferência Municipal da Cidade, promovida pela Prefeitura Municipal de Colatina, por
meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Nesta edição, o tema será
“A Função Social da Cidade e da Propriedade” e o lema “Cidades Inclusivas,
Participativas e Socialmente Justas”.
Segundo a Analista de Desenvolvimento Fundiário, Sra. Maria Jorgina da Silva, o evento
será realizado no dia 09 de junho, das 13 às 21:30 horas, na Câmara Municipal de
Vereadores de Colatina, cujo o objetivo é debater propostas e soluções voltadas a
realidade local, indicando a partir do texto referência, propostas prioritárias a serem
encaminhadas para a discussão na Conferência Estadual.
“O evento é de suma importância por ser um momento de discussão no qual a
sociedade civil organizada poderá propor ações, metas e planos para enfrentar os
problemas existentes no Município, contribuindo para a elaboração de projetos de
políticas públicas que envolvem as questões urbanas que venham a ter o aval do
Governo Federal”, destaca a Analista de Desenvolvimento Fundiário.
A 5ª Conferência Municipal da Cidade de Colatina é pública e acessível a todos os
cidadãos, já as eleições para os delegados que participarão da Etapa Estadual, deverão
respeitar os critérios de representação de órgãos, entidades e organizações. (Art. 23 do
Regimento da 6ª CNC)
Inscrições
A ficha de inscrição e Cartilha da 6ª Conferência Nacional das Cidades estão disponíveis
para download no site da Prefeitura Municipal de Colatina e os interessados devem
preencher e enviar para o e-mail conferenciadacidade2016@colatina.es.gov.br ou
entregar o documento na Secretaria.
Serviço
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR)
Endereço: Rua Melvin Jones, nº 90
Bairro: Esplanada, Colatina-ES.
Fone: (27) 3385-7982 / (27) 99703-1333

Local da Conferência
Câmara Municipal de Colatina.
Endereço: Praça Municipal, nº 32 - 1º Andar - Centro, Colatina - ES

