
REGIMENTO  

6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE 

Etapa Municipal de Palmeira 

 

CAPÍTULO I  

OBJETIVOS E FINALIDADES 

Art. 1º - Este Regimento, define as regras de funcionamento para a 6ª Conferência 

Nacional das Cidades – etapa preparatória municipal, com os seguintes objetivos: 

I - propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos três entes 

federados com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados ao 

Desenvolvimento e à Política Urbana;  

II - sensibilizar e mobilizar a sociedade local para o estabelecimento de agendas, 

metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes no Município.  

III - propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, para a 

formulação de proposições e realização de avaliações sobre a função social da cidade 

e da propriedade, e sobre as formas de execução da Política Nacional, Estadual e 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 IV - propiciar e estimular a organização de conferência da cidade como instrumento 

para garantia da gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano no 

Município.  

Art. 2º - A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Palmeira terá as seguintes 

finalidades: 

I - avançar na construção da Política Nacional, Estadual e Municipal do 

Desenvolvimento Urbano;  

II - indicar prioridades de atuação ao Ministério das Cidades e aos órgãos competentes 

do Estado e Município, ligados ao desenvolvimento regional, urbano e rural;  



III - realizar balanço dos resultados das deliberações da 5ª Conferência Municipal e 

da atuação do CONCIDADE - Palmeira e dos avanços, dificuldades e desafios na 

implementação da Política de Desenvolvimento Urbano, em todos os níveis da 

Federação;  

IV - eleger os delegados municipais, para a 6ª Conferência Estadual das Cidades – 

Paraná; 

V – eleger os representantes das entidades membros do Conselho Municipal da 

Cidade de Palmeira – CONCIDADE/Palmeira. 

 

CAPÍTULO II 

DA PROGRAMAÇÃO 

Art. 3º - A 6ª Conferência Municipal da Cidade, convocada pelo Executivo e 

coordenada pelo Conselho Municipal da Cidade de Palmeira – 

CONCIDADE/Palmeira, será realizada na Escola Municipal Integrada Imaculada 

Conceição - Jesuíno Marcondes, a Rua Jesuino Marcondes nº 200, Centro, no dia 11 

de junho de 2016. 

Art.4º - A Conferência Nacional das Cidades – Etapa Municipal de Palmeira terá a 

seguinte organização: 

 

8:00h às 9:00h Recepção e Credenciamento;

8:00h às 9:00h Pequeno Café;

9:00h Solenidade de Abertura;

9:30h Palestra Temática;

10:30h Coffe break;

10:45h Plenária para aprovação do Regimento da Conferência;

11:00h Apresentação do resultado do questionário sobre Política Urbana Municipal;

11:10h Balanço da 5ª Conferência Municipal;

12:00h Almoço;

13:30h Início dos Grupos Temáticos;

15:30h Plenária Temática e Definição das 03 Propostas para a 6ª Conferência Estadual;

16:15h Leitura e aprovação das Moções;

16:30h Eleição dos Delegados para a Conferência Estadual;

17:00h Eleição do CONCIDADE Palmeira/PR – Segmento da Sociedade Civil;

17:30h Coffe break;

18:00h Encerramento.

HORÁRIO



CAPÍTULO III  

DO TEMÁRIO 

Art. 5º - A 6ª Conferência Municipal das Cidades terá como temática: “A Função 

Social da Cidade e da Propriedade”, e, como lema: “Cidades Inclusivas, 

Participativas e Socialmente Justas”.  

Art. 6° - A Conferência Municipal deverá debater o temário da 6ª Conferência Estadual 

e Nacional das Cidades, adequando a sua realidade e cultura local que constarão das 

suas reivindicações e propostas contidas no relatório final a ser encaminhado para a 

Coordenação Estadual e Nacional, com ampla divulgação.  

Parágrafo único. Temas de interesse local, pertinentes ao tema, poderão ser 

adicionados para discussão sem prejuízo dos temas nacionais. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 7º. A 6ª Conferência Municipal da Cidade tem abrangência municipal e suas 

análises, formulações e proposições devem tratar das Políticas Municipais de 

Desenvolvimento Urbano e sua implementação no Município.  

Art. 8º. A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Palmeira será composta de mesa 

de debate, grupos de discussão e plenária. 

Art. 9º. A 6ª Conferência Municipal da Cidade produzirá um relatório final, a ser 

encaminhado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU, que 

promoverá sua publicação e divulgação a toda sociedade paranaense, bem como aos 

seus Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e à 6ª Conferência Nacional das 

Cidades. 

 

 

 

 



CAPÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO  

SEÇÃO I  

Art. 10. A 6ª Conferência Municipal da Cidade será presidida pelo presidente do 

CONCIDADE/PALMEIRA - Conselho Municipal da Cidade de Palmeira. 

Art. 11. A organização e desenvolvimento de suas atividades serão coordenados pela 

Comissão Preparatória Municipal que foi deliberado em reunião do 

CONCIDADE/Palmeira. 

Art. 12. Compete ao CONCIDADE/Palmeira: 

 I - coordenar, supervisionar, e promover a realização da 6ª Conferência Municipal da 

Cidade de Palmeira, atendendo os aspectos técnicos, políticos e administrativos;  

II - acompanhar e deliberar sobre as atividades da Comissão Preparatória Municipal, 

devendo ser apresentados relatórios em todas as reuniões ordinárias; 

 III - analisar e homologar os relatórios da Conferência Municipal, consolidados pela 

Comissão Municipal de Sistematização e Metodologia. 

IV - garantir junto à Secretária de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU e 

demais órgãos competentes a publicação e divulgação do Relatório Final da 6ª 

Conferência Municipal da Cidade de Palmeira. 

 

                                                  SEÇÃO II 

                                         TRABALHO DE GRUPO 

Art. 13 - Os grupos temáticos são instâncias de debate e de aprovação de propostas 

para deliberação da plenária final. 

§ 1º- É considerado subsídio para debate o texto base nacional do CONCIDADES e 

as sete questões contidas no desafio, do mesmo documento. 

§ 2º-  Serão formados quatro grupos temáticos, onde os participantes serão divididos 

por cores no ato do credenciamento. 



§ 3º- Cada grupo terá uma mesa coordenadora, com 01 coordenador, 01 redator e 01 

relator. 

§ 4º-  As propostas consideradas de consenso comporão o relatório do grupo e serão 

encaminhadas à Plenária Final. 

 

SEÇÃO III 

DAS MOÇÕES 

Art. 14 – As moções podem ser apresentadas nas seguintes situações: 

 

I - Pelos Grupos Temáticos, desde que aprovadas, por, no mínimo, 30% (trinta por 

cento) de seus integrantes; 

II - Por qualquer delegado(a), desde que contenha, no mínimo, 10% (dez por cento) 

de assinaturas dos(as) delegados(as) credenciados nesta conferência. 

Parágrafo Único – As moções devem ser apresentadas em formulário próprio, à 

Comissão de Sistematização, até as 15 h do dia 11 de junho de 2016. 

 

Art.15 - Aberta a Plenária Final as moções serão lidas em Plenário, oportunizando 

esclarecimentos e após esse processo a mesa coordenadora as colocará em regime 

de votação. 

 

Parágrafo Único – Será considerada aprovada a moção que atingir 50% (cinquenta 

por cento) mais um dos votos dos(as) delegados(as) presentes no momento da 

votação. 

 

SEÇÃO IV 

DA PLENÁRIA FINAL 

Art. 16 - A Plenária Final será coordenada pelo Presidente do 

CONCIDADE/PALMEIRA e pelo Coordenador Geral da Conferência. 

 

Parágrafo Único – A Plenária Final será assessorada pelos membros da Comissão de 

sistematização. 

 

Art. 17 - A metodologia de apresentação e deliberação das propostas dos grupos 

temáticos será apresentada da seguinte maneira: 

 

I – O Relator(a) de cada grupo temático fará a apresentação (leitura) das propostas; 



II – A mesa coordenadora registrará os destaques, e consultará o plenário sobre a 

necessidade ou não de defesa; 

III – Os destaques poderão ser supressivos (total ou parcial), aditivos ou modificativos; 

IV – quando houver a apresentação de mais de um destaque junto à mesa 

coordenadora sobre o mesmo item, os(as) proponentes serão convidados(as) a 

formular redação de consenso; 

V – O tempo para cada intervenção será de dois minutos. 

Parágrafo Único – Será considerada aprovada a proposta que atingir 50% (cinquenta 

por cento) mais um dos votos dos(as) delegados(as) presentes no momento da 

votação da Plenária Final. 

 

Art. 18 - As propostas que não receberem destaques durante a leitura serão 

consideradas aprovadas. 

 

Art. 19 - A mesa coordenadora da Plenária avaliará e assegurará o direito de 

manifestação de “questão de ordem” dos(as) delegados(as), quando os dispositivos 

deste Regimento não estiverem sendo observados. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS(as) PARA A  

6ª. CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 

 

Art. 20. A etapa municipal de Palmeira da 6ª. Conferência Estadual das Cidades 

elegerá dez delegados(as), assim dispostos: 

 

 
 

§ 1º - As delegadas e delegados da etapa Estadual serão obrigatoriamente inscritos 

pelo nome, CPF, segmento e documento oficial de indicação da entidade a qual 

representa. 

§ 2º - Todos os delegados(as) deverão ter uma suplência. 

§ 3º - Todas as entidades dos segmentos deverão ter atuação fim na área de 

desenvolvimento urbano conforme art. 24.  

3 Delegados(as) do Poder Público;

1 Delegado(a) do Poder Legislativo;

2 Delegados(as) de movimentos sociais;

1 Delegado(a) por sindicato de trabalhadores;

1 Delegado(a) empresário(a);

1 Delegado(a) da área de pesquisa;

1 Delegado(a) de ONG.



§ 4º - No caso do não preenchimento no percentual de representantes de qualquer 

segmento não poderá ser preenchido por outro segmento. 

 § 5º - A indicação efetuada pelo Poder Público em suas diferentes esferas e poderes 

deverá priorizar servidores de carreira com relação àqueles comissionados.  

 

CAPÍTULO VII 

DA ESCOLHA DO CONCIDADE/PALMEIRA 

 

Art. 21 – Deverá ter a seguinte composição: 

 

I. 08 representantes do Poder Executivo, assim definidos: 

a. 07 representantes do Poder Executivo Municipal; 

b. 01 representante do Poder Executivo Estadual; 

 

II. 05 representantes da Sociedade Civil Organizada, Movimentos Populares; 

 

III. 02 representantes pelas Entidades Privadas; 

 

IV. 02 representantes de Empresários voltados à produção e ao financiamento do 

desenvolvimento;  

 

V. 02 representantes de entidades representativas de associações de 

profissionais autônomos ou de empresas profissionais representantes de 

entidades de ensino, profissionais atuantes em centros de pesquisas de 

diversas áreas do conhecimento e outras entidades vinculadas à questão do 

desenvolvimento urbano, Conselhos profissionais, regionais ou federais; 

 

VI. 01 representante de ONGs com atuação no desenvolvimento urbano e rural. 

 

§ 1º - Todas as vagas de representação deverão ter uma suplência. 

 

§ 2º - Não havendo representatividade presente no dia da escolha dos Conselheiros, 

a vaga referente ao segmento não representado ficará em aberto, não podendo ser 

substituída por qualquer outro segmento. 

 

Art. 22 – Os representantes governamentais serão indicados pelas suas respectivas 

instâncias. 

 



Art. 23 – Ao final da Plenária Final, será apresentada a composição do novo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento de Palmeira - CONCIDADE/PALMEIRA e referendada 

pela plenária. 

Art. 24 – Da base conceitual para efetivar a eleição dos Delegados da 6ª Conferência 

Estadual das Cidades e eleição do CONCIDADES/PALMEIRA: 

a) Poder público – gestores, administradores, servidores (as) e funcionários(as) 

públicos – são os representantes de órgãos da administração pública direta e indireta 

municipal, estadual e federal. 

b) Legislativo: gestores, administradores, servidores e funcionários públicos. 

c) Movimentos Populares – são as associações comunitárias ou de moradores, 

movimentos por moradia e demais organizações populares voltadas à questão do 

desenvolvimento urbano;  

d) Trabalhadores – representantes de suas entidades sindicais  

e) Empresários – representativas do empresariado, inclusive cooperativas, voltadas à 

produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano;  

f) Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa – de associações de 

profissionais autônomos ou de empresas, assim como associações de ensino e 

pesquisa, vinculada a questão do desenvolvimento urbano;  

g) Organizações Não Governamentais - formalmente constituídas há no mínimo 2 

anos, que têm por finalidade estatutária a atuação no campo do desenvolvimento 

urbano e rural. 

Art. 25 - Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pela Comissão 

Preparatória Municipal, cabendo recurso à Comissão Municipal Recursal e de 

Validação, recorrível à Comissão Estadual Recursal e de Validação.  

 

 

 

 



ANEXO I 

NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA ETAPA MUNICIPAL DA   

6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES. 

 

 

Marcos Maurício Kincheski Poder Público Secretaria Municipal de Planejamento 

Kátia Gross Sociedade Civil 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Palmeira 

Nidibaldo Vilibaldo Temp Sociedade Civil 
Associação Comunitária de Moradores 
e Proprietários de Witmarsum 

 


