
5ª Conferência Municipal das Cidades em Pentecoste-Ce 
Detalhes 

 
Nesta sexta feira (17), aconteceu no auditório da Escola Francisco Sá, a 5ª Conferencia Municipal 
das Cidades – Pentecoste/CE com o tema: "Quem Muda a Cidade somos nós, reforma urbana já!

 

O evento foi coordenado pela Secretária do Meio Ambiente, tendo a frente o Secretário José Gomes 
da Silva Filho (Zé Filho), com total apoio da Prefeita de Pentecoste Ivoneide Moura, e a realização 
desta  conferência,  contou com a  participação de vários  segmentos  da sociedade Pentecostense. 
Tivemos  a  presença  de  Vereadores,  Secretários,  Assessores,  Diretores  de  Escolas,  Sindicatos, 
Associações, Corpo de Bombeiros (ST Araújo), Alunos do Senac, Alunos de Escolas de Pentecoste, 
e demais membros da Sociedade Pentecostense.

 

De  início  teve  a  apresentação  da  Banda  de  Musica  do  Município  Bacharel  Isac  Sombra,  que 
Executou o hino nacional e o hino de Pentecoste, além de outras músicas.

 

A Prefeita Ivoneide Moura em seu pronunciamento de abertura do evento deu bom dia a todos e 
falou  da  importância  deste  evento  para  o  município  e  a  participação  da  sociedade  através  da 
oportunidade desta conferência de ampliar o debate acerca de grandes desafios e transformações de 
Pentecoste. A Conferência das Cidades é um evento nacional e é um dos primeiros projetos do 
Governo federal, onde a decisão popular é a prioridade nas decisões, onde tudo se inicia com a 
participação da sociedade e que ajuda a definir as prioridades para o lugar onde vivemos.

 

Foi discutido na 5ª Conferência das Cidades; Saneamento, Meio Ambiente, Política Municipal de 
Habitação,  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável,  Acessibilidade  e  Mobilidade  para 
Deficientes,  Transporte  e  Trânsito,  Regularização  e  Planejamento  nas  contas  do  fundo  para  o 
Município. Essas sugestões discutidas através de quatro Eixos onde foram divididos os participantes 
e que serão apresentadas em documento final,  juntamente com o Conselho formado através de 
indicações  dos  nomes  nesta  Conferência.  Conselho  este  que  tem  a  finalidade  de  fiscalizar, 
assessorar,  propor  e  aprovar  diretrizes  para  o  desenvolvimento  com  a  participação  social  e 
integração  das  políticas  fundiária,  de  planejamento  territorial  e  de  habitação  e  saneamento, 
mobilização urbana e rural com políticas de caráter ambiental.

 

Tivemos  quatro  (4)  Eixos  que  se  dividiram  assim:
- Eixo 1 – "Participação e  Controle  Social  no Sistema nacional  de Desenvolvimento Urbano – 
SNDU"
-  Eixo  2  –  "Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  Urbano  –  FNDU"
-  Eixo  3  –  "Instrumento  de  Políticas  de  Integração  Intersetorial  e  Territorial"
-  Eixo 4  – "Políticas  de  Incentivo  à  Implantação de  Instrumentos  de Promoção da Função da  
Propriedade"

 

Até 2014, o Ministério das Cidades deverá encaminhar à Presidência da República, propostas de 
alteração dos atuais objetivos, responsabilidades e atribuições do Conselho Nacional das Cidades e 

http://www.pentecoste.ce.gov.br/site/index.php/86-noticias/em-destaque/200-5-conferencia-municipal-das-cidades-em-pentecoste-ce


da  Competência  Nacional  das  Cidades.  A partir  de  2015,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 
Municípios só poderão participar de editais  coordenados pelo Ministério  das Cidades e receber 
recursos do FNDU se os Conselhos estiverem em funcionamento.

 

Pentecoste terá grande responsabilidade agora através desta Conferência que nos dá a oportunidade 
de desenhar a Cidade que queremos morar com a nossa família, através da Gestão Participativa.

 

Durante  todo  o  dia,  com  a  presença  de  secretários  municipais,  vereadores,  presidentes  de 
associações e pessoas do povo, vários temas foram abordados para o desenvolvimento e melhoria 
de  Pentecoste  como,  por  exemplo,  o  saneamento  básico,  a  revitalização  do  Açude  Pereira  de 
Miranda, a coleta seletiva de lixo, dentre outras.

 

Palestra  da Professora Regina  Lúcia (Arquiteta  e  Urbanista  com especialização em Engenharia 
Urbana, Professora de Arquitetura na Faculdade Devry Brasil com sede em VA, Virgínia USA e 
universitários da Academia de Arquitetura. Com o tema: "Espaço de Interação entre o Poder Público 
e a Comunidade" – Saber planejar (área urbana) e reconhecer e entender a problemática do espaço 
da cidade nos seus diversos componentes e propor soluções – Estratégias para construção do SNDU 
/ Sistema Nacional de desenvolvimento urbano na perspectiva reforma urbana já... dentre outros 
temas de mudanças e estratégias relacionadas.

 

Palestra também do Dr. Alexandre Engenheiro Civil e sanitarista e Analista de Regulação da ARCE. 
Que palestrou sobre Saneamento Básico, sua importância, planejamento, regulação, controle social, 
necessidade  com  conceitos  e  princípios  fundamentais  relacionados  à  lei  11.445/2007  (Lei  de 
saneamento).

 

Ao  final  todos  os  Eixos  apresentaram suas  propostas  e  que  serão  votadas  e  encaminhadas  ao 
documento  final  para  a  Estadual.  Tivemos  também  a  eleição  de  dois  (2)  Delegados  que  vão 
representar o Município, sendo os Senhores Márcio Gine e Cosmo Alves.
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