
                                                                          

 

CONVITE 
 

A Comissão Preparatória tem a honra de convidar vossa senhoria para a 
6ª Conferencia Estadual das Cidades. 
 
A 6ª Conferência Nacional das Cidades teve seu início em 2016, com a realização das Conferências 
Municipais e agora, com a presente Conferência Estadual, que terá como tema a “Função Social da 
Cidade e da Propriedade”, expressando um posicionamento claro do Conselho Nacional das Cidades 
em defesa do acesso a terra urbanizada para famílias de baixa renda a caminho da construção de 
cidades socialmente justas e acessíveis. 
 
O lema “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas” não deixa dúvidas de que esta 6ª 
Conferência deseja ir ao encontro de demandas concretas e convida todos os cidadãos a lutar por 
melhor qualidade de vida em suas comunidades e territórios. A 6ª Conferência Nacional das Cidades 
será realizada em Brasília, no período de 5 a 9 de junho de 2017. 
 
No estado de São Paulo, embora o Governo do Estado não tenha convocado a referida Conferência, a 
Sociedade Civil tomou a iniciativa e constituiu a Comissão Preparatória Estadual e fez todo o processo 
de organização da etapa estadual. 
 
A Conferência contará com aproximadamente 1.000 delegadas e delegados eleitos dos Municípios 
que já realizaram as conferências e elegeram seus representantes conforme a regra estabelecida no 
regimento. 
 
A Conferência Estadual será realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 2016 
Local: Praça das Artes - AV. São João, 281 - Centro de São Paulo 
 
Assim sendo, conclamamos a todos que se organizem nos seus municípios para que os delegados 
eleitos participem da Conferência Estadual das Cidades do Estado de São Paulo. 
 

Atenção! 
Informamos que as despesas com alimentação, transporte e hospedagem serão por conta de cada 
participante ou município. As delegadas e delegados devem levar RG ou outro documento com foto 
para fazer o credenciamento. 

 
 Contatos e informações: 11 3667-2309 e e-mail: 6cecidades.sp@gmail.com 
Visite também o blog https://6cecidadessp.wordpress.com/ e o site da Conferência Nacional 
(http://app.cidades.gov.br/6conferencia/), com todas as informações, inclusive regimento Estadual e 
Nacional. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Comissão Preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades em SP 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Data Horário Atividade Tema 

3/12 

08:00 às 12:30 Credenciamento   

09:00 às 12:00 Mesa de Abertura:  Análise de Conjuntura 

12:00 Intervalo 

13:00 às 13:30 
Aprovação do 
Regulamento/Regimento  

  

13:30 as 16:00 
Grupos de Trabalho - propostas para a 6a. Conferência Nacional das 
Cidades 

16 às 19:00  Rodas de Conversa   

4/12 

09:00 às 12:00 
Plenária para aprovação de 
propostas 

  

12:00 Reunião por segmento 
Eleição de Delegados/as Nacionais e 
de Conselheiros/as Estaduais das 
Cidades. 

13:00 Intervalo   

15:00 
Ato pela Reforma Urbana   

Show de Encerramento   
 


