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A Comissão Preparatória da 5ª Conferência Municipal do Recife, por delegação do 
Prefeito do Recife, elaborou, deliberou e aprovou o Regimento da 5ª Conferência 
Municipal do Recife – Etapa preparatória da 5ª Conferência Estadual e Nacional, nos 
termos do Anexo. 
 
Recife, 2 de maio de 2013. 
 

ANEXO 
 

REGIMENTO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO RECIFE 
 

CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS E DA REALIZAÇÃO 

 
Art.1° A 5ª Conferência Municipal do Recife, de caráter deliberativo, convocada pelo 
Decreto nº 27.012, de 03 de abril de 2013, será realizada nos dias 24, 25 e 26 de maio de 
2013, no Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, localizado na Rua 
Real da Torre, nº 299, e será presidida pelo Prefeito do Recife, ou, na sua ausência ou 
impedimento eventual, pelo Secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do 
Município do Recife. 
 
Art. 2º São objetivos da 5ª Conferência Municipal do Recife: 
I - propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos do Estado, Município e 
União com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política e 
Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;  
II - sensibilizar e mobilizar a sociedade recifense para o estabelecimento de agendas, metas 
e planos de ação para enfrentar os problemas existentes na cidade do Recife;  
III - propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as 
diferenças de classe, sexo, idade, raça e etnia, para a formulação de proposições e 
realização de avaliações sobre as formas de execução da Política e Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano e suas áreas estratégicas, e  
IV – fortalecer o espaço da conferência como instrumento para garantia da gestão 
democrática das políticas de desenvolvimento urbano no Município. 
 
 
Art. 3º A 5ª Conferência Municipal do Recife terá como finalidade: 
I - avançar na construção da Política e do Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
II - indicar prioridades de atuação à Prefeitura da Cidade do Recife; 
III - implementar e eleger as entidades membros do Conselho da Cidade do Recife para o 
triênio 2014/2016, e 
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IV - eleger a delegação que representará o Município na 5ª Conferência Estadual das 
Cidades. 
 
 
Art. 4º A 5ª Conferência Municipal do Recife apresentará formulações e proposições com 
abrangência municipal e repercussões no contexto metropolitano, estadual e nacional. 
 
Art. 5º Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a 5ª Conferência 
Municipal do Recife contará com a Comissão Preparatória, instituída pelo Decreto nº 
27.012 de 03 de abril de 2013 e Comissão Executiva formada por servidores da Secretaria 
de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Município do Recife e representantes dos 
segmentos que participarão da 5ª Conferência Municipal do Recife. 
 
Art. 6º Compete à Comissão Preparatória: 
I - definir o Regimento da Conferência Municipal, respeitadas as diretrizes e as definições 
do Regimento das Conferências Estadual e Federal, bem como a proporcionalidade da 
população e dos segmentos, sendo encaminhado, nesse prazo, para a Coordenação 
Executiva da 5ª Conferência Estadual das Cidades, para validação;  
II - reunir um grupo de trabalho de mobilização que desenvolverá atividades de 
sensibilização e adesão dos segmentos à Conferência Municipal;  
III - definir data, local e pauta da Conferência Municipal, remetendo para a Coordenação 
Executiva da 5ª Conferência Estadual das Cidades, para validação;  
IV - definir temário local, além de seguir os temários Nacional e Estadual;  
V - indicar convidado(a)s e palestrantes;  
VI - coordenar a Conferência Municipal, e  
VII - elaborar os Relatórios da Conferência Municipal, remetendo-os à Coordenação 
Executiva da 5ª Conferência Estadual das Cidades, para validação. 
 
Art. 7º Compete à Comissão Executiva:  
I - realizar todos os preparativos necessários à realização do evento, contratando serviços de 
terceiros, quando necessário; 
II - convocar os diferentes setores que participarão da Conferência, e 
III - dar cumprimento às deliberações da Comissão Preparatória. 
 

 
CAPÍTULO II 

DAS(OS) PARTICIPANTES  E DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 8º A 5ª Conferência Municipal do Recife será composta por 450 (quatrocentos e 
cinquenta) participantes, sendo 400 (quatrocentos) delegadas(os) e 50 (cinquenta) 
observadoras(es), que se distribuirão nas categorias: 
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I - Delegados(as) natos(as) : membros do CDU – Conselho de Desenvolvimento Urbano, 
com direito a voz e voto; 
II - Delegados (as) com direito a voz e voto; e 
III - Observadores (as) com direito a voz e sem direito a voto.  
 
Art. 9º A representação dos diversos segmentos na 5ª Conferência Municipal do Recife, 
obedecerá à composição estabelecida no art.17 da Resolução Normativa Nº 14, de 06 de 
junho de 2012, do Conselho das Cidades, que aprova o Regimento da 5ª Conferência 
Nacional das Cidades em todas as suas etapas, sendo:  
I - Setor Público (3 níveis de governo) – 42,3% :  169 (cento e sessenta e nove) 
delegadas(os); 
II - Movimentos Sociais e Populares – 26,7%: 106 (cento e seis) delegadas(os); 
III - Trabalhadores, por suas entidades sindicais – 9,9%: 40 (quarenta) delegadas(os); 
IV - Empresários relacionados à produção e financiamento do desenvolvimento urbano – 
9,9%: 40 (quarenta) delegadas(os); 
V - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais – 7%: 28 
(vinte e oito) delegadas(os); 
VI - ONG´s com atuação na área - 4,2%: 17 (dezessete) delegadas(os). 
 
Parágrafo único. As vagas descritas no Inciso I serão assim distribuídas: 
a) Poder Público Federal – 20 delegadas(os) 
b) Poder Público Estadual – 35 delegadas(os) 
c) Poder Público Municipal – 114 delegadas(os) 

 
Art. 10 As inscrições serão efetuadas, preferencialmente, via internet, através do endereço 
eletrônico  http://conferenciadacidade.recife.pe.gov.br ou, alternativamente, pessoalmente 
na Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, sita no Cais do Apolo, 925, 5º 
andar, Recife-PE. 
 
Art. 11 As inscrições realizar-se-ão das 12:00 (doze) horas do dia 07 de maio até as 18:00 
(dezoito) horas do dia 17 de maio de 2013 e deverão ser validadas pela Comissão 
Preparatória. 
 
§1º. Para validação, poderá ser exigida, da entidade indicada na inscrição, comprovação de 
participação na discussão do Desenvolvimento Urbano, através de pelo menos um dos 
seguintes documentos: 
a) Estatuto Social ou Regimento Interno; 
b) Ata de reunião com a temática de Desenvolvimento Urbano realizada nos últimos dois 
anos; 
c) Relatório de atividades; 
d) Material de divulgação da entidade (jornais periódicos, manifestos públicos), ou  
e) Comprovação de participação de atividades e/ou Conferências da Cidade. 
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§ 2º No caso do não preenchimento no percentual de representantes de qualquer segmento, 
as vagas remanescentes não poderão ser destinadas a outro segmento. 
 
§ 3º O Poder Público Municipal Legislativo terá a representação de um terço de delegados 
correspondentes ao nível municipal descrito no parágrafo único do artigo 9º, devendo 
as(os) suas(seus) delegadas(os) serem indicadas(os) formalmente mediante ofício expedido 
pela casa legislativa a qual representam, e no caso do Legislativo não completar as vagas à 
sua disposição, as mesmas poderão ser preenchidas pelo Executivo Municipal. 
 
§ 4º As (os) conselheiras(os), titulares e suplentes, do Conselho de Desenvolvimento 
Urbano – CDU, terão vagas asseguradas como delegadas(os) dos seus respectivos 
segmentos desde que manifestem, por escrito, até o dia 10 de maio de 2013, o interesse em 
participar como delegada(o) nata(o) da 5ª Conferência Municipal do Recife.  
 
§ 5º A distribuição das vagas para as(os) delegadas(os) do segmento Movimentos Sociais e 
Populares seguirá procedimento específico conforme descrito no anexo único deste 
regimento. 
 
 

 
CAPITULO III 

DAS(OS) DELEGADAS(OS) MUNICIPAIS PARA A CONFERÊNCIA  ESTADUAL 
 
Art. 12 A representação do Município do Recife na 5ª Conferência Estadual das Cidades 
contará com 42 (quarenta e dois) delegadas(os), conforme o Regimento da 5ª Conferência 
Estadual das Cidades e terá a seguinte composição:  
 
I – Poder público municipal: 18 (dezoito) delegadas(os); 
II - Movimentos sociais e populares: 11 (onze) delegadas(os); 
III - Trabalhadores, através de suas entidades sindicais - 04(quatro) delegadas(os); 
IV - Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano -
04(quatro) delegadas(os); 
V - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa- 03 (três) delegadas(os), e 
VI- Organizações não-governamentais: 02 (dois) delegadas(os). 
 

 
CAPÍTULO IV 
DO TEMÁRIO 

 
Art. 13 A 5ª Conferência Municipal do Recife adotará o tema nacional “Quem muda a 
cidade somos nós: Reforma Urbana já!” e debaterá, em suas diversas instâncias, três níveis 
de questões: 
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I. Eixos Temáticos: 
a) Participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano – 
SNDU; 
b) Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU; 
c) Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial, e 
d) Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da 
propriedade. 
II. Prioridades do Ministério das Cidades quanto à Política de Desenvolvimento Urbano no 
período 2014-2016. 
III. Prioridades municipais quanto à Política de Desenvolvimento Urbano no período 2014-
2016 
 
Art. 15 As deliberações da 5ª Conferência Municipal do Recife serão sistematizadas em um 
relatório final e amplamente divulgado, sob a coordenação da Comissão Preparatória, que 
será devidamente encaminhado às Conferências Estadual e Nacional. 
 
Art. 16 Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Comissão Preparatória da 
5ª Conferência Municipal do Recife. 
 

ANEXO ÚNICO 
 

PROCEDIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS PARA AS(OS) 
DELEGADAS(OS) DO SEGMENTO MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES 
 
As 106 (cento e seis) vagas destinadas ao segmento Movimentos Sociais e Populares serão 
assim distribuídas: 
 
I – 1(uma) vaga para cada um(a) das(os) delegadas(os) natas(os) do Conselho de 
Desenvolvimento Urbano representantes do segmento dos Movimentos Sociais e 
Populares, respeitado o procedimento exposto no §4º do Art. 11 deste Regimento; 
II - 6(seis) vagas por instituição/entidade com reconhecida atuação na discussão do 
desenvolvimento urbano da cidade do Recife, conforme quadro abaixo: 
 

INSTITUIÇÃO / ENTIDADE 
1. MLM –PE – MOVIMENTO DE LUTA PELA MORADIA 
2. MTST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO 

3. OLMP – ORGANIZAÇÃO DE LUTA E MORADIA POPULAR 
4. FIJ – FEDERAÇÃO IBURA JORDÃO  
5. MNLM - MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA  

6. SEGMENTO POPULAR DO PREZEIS  
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7. CMP – CENTRAL DOS MOVIMENTOS POPULARES 
8. MOVIMENTO EM DEFESA DA MATA UCHOA  

9. CONAM – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE 
MORADORES 

10. MNU – MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO 
11. MLB - MOVIMENTO DE LUTA NOS BAIRROS, VILAS E FAVELAS 
12. MOVIMENTO DIREITOS URBANOS 
13. MTL – MOVIMENTO TERRA, TRABALHO E LIBERDADE 
14. MLRT – MOVIMENTO DE LUTA E RESISTÊNCIA PELO TETO 
 
III – as demais vagas serão preferencialmente destinadas às instituições/entidades não 
contempladas no quadro do item II; 
IV- a destinação das vagas descritas nos itens II e III não dispensa o procedimento previsto 
no Art. 10 deste Regimento. 
 

 


