A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE COLATINA ABRE AS
INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE
Começa nesta segunda-feira (22) o prazo para as inscrições para a 4ª Conferência Municipal da Cidade,
com
o
tema
“Quem
Muda
a
Cidade
Somos
Nós:
Reforma
Urbana
Já”
que se encerrará na terça-feira (30). Segundo a Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, Maria
Jorgina da Silva, o evento previsto para o dia 07 de maio irá tratar propostas relacionadas à cidade, como
habitação, política fundiária, mobilidade e acessibilidade e saneamento ambiental, e será realizado nas
dependências da Câmara Municipal de Colatina, na Rua Professor Arnaldo de Vasconcellos Costa, Praça
Municipal, nº 32, Centro, Colatina-ES.
A 4ª Conferência Municipal da Cidade está programada para ocorrer das 18 às 22 horas. A programação
do evento está finalizada e discutirão os quatro eixos estruturantes nacionais: Participação e Controle
Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), Fundo Nacional de Desenvolvimento
Urbano (FNDU), Instrumentos e Políticas de Integração Setorial e Territorial, além de Políticas de
Incentivo à Implantação de Instrumentos de Promoção da Função Social da Propriedade. Na Conferência
serão eleitos os representantes da sociedade civil, que comporão o Conselho da Cidade de Colatina 12
(doze) delegados que representarão o município 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 politicas públicas que envolvem as questões urbanas que venham a ter
o aval do Governo Federal”, destaca a Secretária.
Serão oferecidas 160 vagas distribuídas de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 17 do Regimento
da 5ª Conferência Nacional das Cidades (§ 1º Todas as entidades do segmento deverão ter atuação na
área de Desenvolvimento Urbano), e podem ser vistas na tabela abaixo. Encerrado o prazo de inscrição,
se ainda houver vagas, haverá a possibilidade de inscrição de qualquer interessado, independentemente
de segmento, até o dia do evento.
A ficha de inscrição está disponível para download e os interessados devem preencher e enviar para o email conferenciadacidade2013@colatina.es.gov.br ou entregar o documento na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SEMDUR), localizada na Rua Melvin Jones, nº 90, 3º andar, Bairro Esplanada,
Colatina-ES - Telefone (27) 3177-7077.
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7

4,2%

Empresários relacionados à produção e
ao financiamento do Desenvolvimento
Urbano
Entidades profissionais acadêmicas
e de pesquisa e conselhos profissionais
ONG’s com atuação na área de
Desenvolvimento Urbano

