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Apresentação 

 

Este documento é o registro da 6a Conferência Municipal do Recife, realizada nos dias 
13 e 14 de junho de 2016. 

 

A Conferência foi organizada pela Comissão Preparatória da 6a Conferência 
Municipal do Recife, composta por representações da sociedade e da administração 
municipal, com apoio da Comissão Executiva, composta por técnicos da Prefeitura do 
Recife, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento Urbano. 

 

O objetivo deste relatório é de documentar e divulgar o processo de realização da       
6a Conferência Municipal do Recife e seus resultados. As propostas elaboradas por 
Grupos de Trabalho e votadas na plenária da conferência deverão nortear a condução 
das políticas de desenvolvimento urbano até a realização da próxima conferência, 
seguindo o ciclo periódico, atualmente definido em três anos pelo Conselho Nacional 
das Cidades. Esta versão final de divulgação não corresponde ao formulário padrão de 
relatório do Ministério das Cidades que é utilizado para registrar no sistema nacional a 
realização de conferências pelos municípios, mas aborda os mesmos temas. Todo o 
registro da 6a Conferência Municipal do Recife está publicado na página da Internet 
indicada a seguir: 

· http://conferenciadacidade.recife.pe.gov.br 
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1. Introdução 

 

a. As Políticas de desenvolvimento urbano e as conferências 

 

As Conferências das Cidades oferecem oportunidades para discutir as políticas 

públicas de desenvolvimento urbano nas cidades brasileiras. São eventos 
democráticos e participativos que fazem parte de um processo iniciado pelo Ministério 
das Cidades em 2003. Essas discussões envolvem temas como habitação, mobilidade 
e acessibilidade, saneamento ambiental e planejamento e gestão territorial. O 
Conselho Nacional das Cidades convoca periodicamente uma nova etapa de 
conferências. O Conselho define um tema e um lema para orientar a discussão em 
cada uma das conferências.  Cada Conferência Nacional é antecedida por conferências 
estaduais e municipais. 

 

Nas conferências municipais a discussão prioritária está focada nos aspectos locais, 
procurando discutir problemas e elaborar diretrizes que orientem as políticas públicas 
de Desenvolvimento Urbano no município. Mas também nessas conferências 
municipais se elaboram propostas para a política estadual e nacional. 

 

A primeira Conferência Nacional, em 2003, discutiu a integração das políticas urbanas 

e naquela oportunidade foi criado o Conselho Nacional das Cidades. Em 2005 a 
segunda Conferência Nacional formulou diretrizes para políticas metropolitanas, além 
de orientar a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Em 2007 
terceira Conferência Nacional se dedicou a discutir o Plano Nacional de Habitação e 
políticas setoriais de saneamento, mobilidade e acessibilidade. Em 2010 quarta 
Conferência Nacional discutiu a aplicação do Estatuto das Cidades e a atuação dos 
Conselhos nas três esferas – nacional, estadual e municipal. A quinta Conferência 
Nacional, realizada em 2013, teve como tema principal a discussão do Sistema 
Nacional de Desenvolvimento Urbano. 

 

O Recife realizou Conferências Municipais em todos os cinco ciclos anteriores, desde a 
primeira Conferência, em 2003. Para o ciclo das conferências das Cidades que está 
acontecendo no ano de 2016 o tema escolhido foi “A função social da cidade e da 
propriedade”, e o lema adotado foi “Cidades inclusivas, participativas e 
socialmente justas”. A Conferência Municipal do Recife realizada em junho de 2016 
foi orientada por este tema geral e pelo lema proposto pelo Conselho Nacional das 
Cidades. 
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b. Instrumentos da Política de Desenvolvimento Urbano 

 

O modelo de relatório padrão organizado pelo Conselho Nacional das Cidades coleta e 
atualiza algumas informações acerca do instrumental do planejamento que está 
previsto em lei ou efetivamente instalado no município. Os tópicos a seguir trazem um 
resumo das condições do Recife hoje, que estão registradas no relatório encaminhado 
ao Conselho Nacional das Cidades.  

 

· Conselho da Cidade: 

 

O Recife já possui um Conselho da Cidade, instituído pela lei municipal nº 18.013 de 8 
de maio de 2014. O Conselho está em atividade e é composto por 45 membros, sendo: 

 
o 18 membros representando o Poder Público Municipal, dentre os quais 16 

indicados pelo Prefeito e 2 vereadores indicados pela Câmara de 
Vereadores; 

o 12 membros representando entidades sindicais de categorias profissionais 
ligadas ao desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental, e demais articulações da 
sociedade civil; 

o 6 membros representando o empresariado ligado ao desenvolvimento 

urbano; 
o 9 membros representando entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa 

e conselhos profissionais com atuação na temática urbana ou ambiental e 
ONGs voltadas para a temática urbana ou ambiental. 

 

· Conselhos relacionados à Política Urbana: 

 

O Recife possui outros conselhos municipais, tendo maior relação com a política 
urbana: 

 
o Conselho de Desenvolvimento Urbano, instituído pela lei municipal nº 

15.735/90; 
o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, lei municipal nº 16.748/2002; 

o Conselho Municipal de Meio Ambiente, lei municipal nº 15.707/1992; 
o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, lei 

municipal nº 17.394/2007 e 18.106/2015. 
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· Plano Diretor e normas de uso e ocupação do solo: 

 
o Plano Diretor Participativo, lei municipal nº 17.511 de 29 de dezembro de 2008; 
o Lei de Uso e Ocupação do Solo, lei municipal nº 16.176 de 9 de abril de 1996; 
o Lei de Parcelamento do Solo, lei municipal nº 16.286 de 22 de janeiro de 1997; 
o Legislação acessibilidade - Passeios Públicos, lei municipal nº 16.890 de 11 de 

agosto de 2003 e decreto nº 20.604/2004. 

 

· Gestão temática do Desenvolvimento Urbano na Prefeitura: 

 

A Secretaria de Planejamento Urbano é a principal responsável pela Política 
Municipal de Desenvolvimento Urbano. Mas a prefeitura conta também com outras 
unidades que estão relacionadas ao desenvolvimento urbano: 

 
o Instituto Pelópidas Silveira; 
o Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
o Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano; 
o Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU); 
o Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;  
o Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB); 
o Empresa de Urbanização do Recife (URB); 
o Secretaria de Saneamento; 
o Autarquia de Saneamento do Recife (SANEAR); e 
o Secretaria de Habitação; 
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2. Atividades Preparatórias para a 6a Conferência  

 

A preparação de uma Conferência Municipal se dá a partir das orientações do 
Regimento da Conferência Nacional e da Conferência Estadual.  No caso do Recife, o 
Conselho da Cidade é a principal unidade do planejamento participativo envolvida na 
preparação da Conferência Municipal.  Foi a partir de uma Resolução do Conselho da 
Cidade, publicada em abril de 2016 (Resolução nº 001/2016), que foi convocada a 6a 
Conferência Municipal do Recife.  Com essa convocação formal se iniciaram os 
trabalhos para organizar a Conferência Municipal. Uma vez que o Conselho é 
constituído por representantes da administração municipal e de organizações da 
sociedade, essa tarefa fica mais democrática e as responsabilidades ficam divididas 
entre diferentes agentes. 

 

A resolução que convocou a 6a Conferência Municipal do Recife apresenta as 
finalidades desta conferência, conforme se vê a seguir: 

 

· Construir, discutir, analisar e avaliar a execução da política e do Sistema 

Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

· Indicar as prioridades de atuação à Prefeitura da Cidade do Recife; 

· Eleger a delegação que representará o município 6a Conferência Estadual das 

Cidades; 

· Eleger os novos membros do Conselho da Cidade do Recife, conforme define a 

lei. 

 

Um dos primeiros atos da resolução que convocou a conferência foi criação de uma 
Comissão Preparatória para atuar na organização da 6a Conferência Municipal do 
Recife.  Assim como Conselho, esta comissão conta com participação de 
representantes do governo municipal e das organizações sociais. Para agilizar os 
trabalhos operacionais foi também criada uma Comissão Executiva, composta 
somente por técnicos da própria Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura do 
Recife. Nos tópicos a seguir estão listados todos os integrantes da Comissão 
Preparatória e da Comissão Executiva: 
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Comissão Preparatória: 

· Representantes dos gestores, administradores públicos e legislativos – Federais, 

Estaduais, Municipais e Distritais: 
 

o SEPLAN - Secretaria de Planejamento Urbano: 
§ Titular: Antônio Alexandre da Silva Júnior  
§  Suplente: Norah Helena dos Santos Neves 

o SISUR - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos: 
§ Titular: Victor Alexander Almeida Vieira  
§ Suplente: Ana Cláudia de Sá Carneiro Mota 

o SANEAR / Secretaria de Saneamento: 
§ Titular: André Samico de Melo Correia 

§ Suplente: Simone Vasconcelos 
o SEMOC -  Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano: 

§ Titular: Taciana Maria Sotto -Mayor Porto Chagas 
§ Suplente: Sandra Marília Maia Nunes 

o ICPS -  Instituto da Cidade Pelópidas Silveira: 
§ Titular: João Domingos Petribú da Costa Azevedo 
§ Suplente Fernando José Mendes Alcântara 

o FUNDAJ -  Fundação Joaquim Nabuco: 
§ Titular: Paulo Rubem Santiago Ferreira 
§ Suplente: Cristiano Felipe Borba do Nascimento 

 

· Representantes dos movimentos populares: 
 

§ Titular: Ana Paula da Silva (MSI -  Movimento Sem Teto da 
Imbiribeira) 

§ Suplente: Giancarlo Costa dos Lírios (MLRT -  Movimento de Luta e 
Resistência pelo Teto) 

§ Titular: Pergentina Moura (MDMEU -  Movimento em Defesa da Mata 
Engenho Uchôa) 

§ Suplente: João José da Silva (MLPC -  Movimento de Luta Popular e 
Comunitária de Pernambuco) 

§ Titular: Maria Lúcia da Silva (MNLM – Movimento Nacional de Luta 
pela Moradia) 

§ Suplente: Paulo André de Araújo (PLMP-PE -  Organização e Luta dos 

Movimentos Populares) 
§ Titular: Leonardo Cisneiros (DU -  Direitos Urbanos) 
§ Suplente: Ivonaldo Marcos de Lima (CLC -  Coletivo de Luta 

Comunitária) 
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· Representantes dos trabalhadores por suas entidades sindicais: 

§ Titular: Severino José Souto Alves (SINTRACI -  Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal do Recife) 

§ Suplente: Hermínio F. Silva Neto (SENGE -  Sindicato dos 
Engenheiros do Estado de Pernambuco) 

 

· Representantes dos empresários relacionados à produção e ao financiamento do 
desenvolvimento urbano: 

o ADEMI -  Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco 
§ Titular: André Callou da Cruz 
§  Suplente: Sandro Guedes 

 

· Representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas e conselhos 

profissionais: 
o OAB -  Ordem dos Advogados do Brasil 

§ Titular: Sandra Pires Barbosa 
§  Suplente: Luiz Felipe Rebelo 

 

· Representantes de Organizações Não Governamentais, com atuação na área do 
desenvolvimento urbano: 

o HPH Brasil - HABITAT para a humanidade Brasil 
§ Titular: Ronaldo Coelho 
§  Suplente: Socorro de Paula Barbosa Rodrigues Leite 

 

Comissão Executiva (Prefeitura do Recife): 

· João Victor Mulatinho 

· Adriana Barata dos Santos Figueira 

· Maria do Socorro Cavalcanti 

· Tarciana Cecília Medeiros 

· Carlos Alberto Carneiro Monteiro 

· Ciro Pedrosa 

· Sérgia Maria Souza Pereira 

 

A Comissão preparatória teve agenda semanal de reuniões desempenhando várias 
atividades, com propósito de divulgar o evento, mobilizar atores sociais, organizar a 
programação da conferência e discutir o conteúdo e métodos de condução da 6a 
Conferência Municipal do Recife. Uma atividade relevante da Comissão Preparatória foi 
a elaboração do Regimento da 6a Conferência Municipal do Recife, aprovado em 
reunião do Conselho da Cidade do Recife. Esse documento deve obedecer ao que está 
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previsto no Regimento da Conferência Nacional da Conferência Estadual, mas também 
estabelece as condições específicas para a realização da Conferência Municipal.  Com 
propósitos de cunho mais operacional, foi também elaborada a minuta do Regulamento 
da 6a Conferência Municipal do Recife1. 

 

Seguindo o Regimento da Conferência Nacional e da Conferência Estadual, o 
Regimento da 6a Conferência Municipal do Recife instituiu grupos de discussão para 
aprofundar a reflexão sobre vários temas da política urbana. Seguindo algumas 
sugestões da Cartilha da 6a Conferência Estadual das Cidades de Pernambuco e 
também considerando as experiências anteriores do Recife, foram adotados cinco 
temas relevantes da política urbana. Desse modo, e considerando a temática geral 
proposta pelo Conselho Nacional das Cidades, foram propostos no Regulamento da 6a 
Conferência Municipal do Recife seis Grupos de Trabalho, responsáveis pela discussão 
temática e elaboração de propostas prioritárias: 

· Grupo 1 - Discussão do Texto Base: “Efetivação da Função Social da Cidade e 
da Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”; 

· Grupo 2 - Saneamento Ambiental; 
· Grupo 3 – Mobilidade / Acessibilidade; 
· Grupo 4 - Habitação; 
· Grupo 5 - Planejamento Territorial; 
· Grupo 6 - Gestão Participativa. 

 

Com base no material de divulgação, bem como no tema e no lema da Conferência 
Nacional das Cidades, a Comissão Preparatória organizou textos de referência, 
enfatizando o contexto da cidade do Recife, para subsidiar os Grupos de Trabalho 
dedicados à discussão e elaboração de propostas para as diferentes temáticas. Os 
textos foram utilizados pelos grupos no início de suas atividades e estão reproduzidos a 
seguir. 

 

· Grupo 1 – Discussão do Texto Base: “Efetivação da Função Social da Cidade e da 
Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas” 

 

O Grupo 1 utilizou nas suas discussões o texto de referência publicado pelo Conselho 
Nacional das Cidades. 

  

                                            
1
 Esta minuta foi submetida e aprovada, com pequenas alterações, pela Plenária da Conferência no primeiro dia do 

evento. 
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· Grupo 2 – Saneamento Ambiental 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE NO DIREITO AO 
SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

Sob o tema “A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas, 
Participativas e Socialmente Justas”, da 6ª Conferência Municipal do Recife, o 
saneamento ambiental compreende a disponibilidade de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de 
resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final), drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas e controle de enchentes. No Recife a cobertura de 
abastecimento d’água é de 88%, contudo, o atendimento dos serviços de esgotamento 
sanitário é de 42,9% do esgoto produzido, dados da Autarquia de Saneamento de 
Recife SANEAR. Com relação aos serviços de coleta e destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos, o Recife atende à totalidade da população. A coleta 
seletiva abrange 56 bairros com atendimento via cadastramento prévio. Dentre os 
problemas a serem enfrentados destacam-se: 

o Carência de políticas municipais efetivas que estimulem práticas e 
tecnologias alternativas para o uso racional da água; 

o Insuficiência de investimento no reordenamento urbano de áreas críticas 
para permitir a implantação da rede de esgotamento sanitário; 

o Falta de manutenção dos sistemas condominiais de esgotos construídos em 
áreas críticas; 

o Ausência de um sistema eficiente de drenagem pluvial adequado à cidade, 
ocasionando um número elevado de pontos críticos de alagamentos; 

o Ocupação irregular em áreas ribeirinhas, canais e manguezais; 

o Assoreamento dos rios e canais com elevado acúmulo de lixo; 

o Existência de elevado número de pontos críticos de acúmulo de lixo; 

o Deficiência de campanhas permanentes de educação ambiental; 

o Coleta seletiva com pouca efetividade que contribui para o baixo 
aproveitamento da reciclagem. 
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· Grupo 3 – Mobilidade / Acessibilidade 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE NO DIREITO À 
MOBILIDADE E À ACESSIBILIDADE 

 

Sob o tema “A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas, 
Participativas e Socialmente Justas”, da 6ª Conferência Municipal do Recife e em 
alinhamento com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, para efeitos dessa 
Conferência, entende-se como mobilidade urbana a garantia da circulação das pessoas 
e bens no espaço urbano por meio dos diversos modos de locomoção, motorizados ou 
não, e da infraestrutura urbana; e como acessibilidade urbana, a possibilidade de 
alcance com segurança e autonomia às edificações, espaços, mobiliários, 
equipamentos e demais elementos urbanos, assim como dos meios de transporte e 
dos dispositivos e sistemas de comunicação e informação. Dentre as questões a serem 
enfrentadas destacam-se: 

o Condições das calçadas dificultando a mobilidade e a acessibilidade; 

o Poucas faixas de travessia para pedestres; 

o Semáforos sem sinalização para deficientes visual; 

o Ciclovias e ciclofaixas insuficientes e sem rotas integradas; 

o Poucos corredores exclusivos para o transporte coletivo; 

o Transporte público ineficiente, insuficiente, inseguro e caro (ausência de 
informações para os usuários, superlotação em horários de pico, não 
cumprimento de horários, veículos precários sem ar condicionado, abrigos e 
paradas de ônibus sem conservação); 

o Baixo investimento em campanhas para educação no trânsito; 

o Ineficiência na fiscalização do trânsito; 

o Ausência de política de desestímulo ao uso do carro particular. 
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· Grupo 4 – Habitação  

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE NO DIREITO À HABITAÇÃO 
E À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Sob o tema “A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas, 
Participativas e Socialmente Justas”, da 6ª Conferência Municipal do Recife, a 
habitação se inclui entre os desafios a serem superados. Semelhante a outros centros 
urbanos, o Recife tem uma grande demanda a ser ultrapassada ou minimizada - o 
déficit habitacional, com especial atenção para as habitações de interesse social. De 
acordo com o último levantamento (2014), no Mapeamento de Áreas Críticas, a cidade 
possui 546 Comunidades de Interesse Social – CIS, que representam 53% da 
população vivendo em condições precárias de habitabilidade. Quanto ao déficit 
quantitativo de habitação são contabilizadas 62.000 unidades (2010), dados da 
Fundação João Pinheiro. Dentre os problemas a serem enfrentados destacam-se: 

o Habitações em áreas de risco e de proteção ambiental; 

o Conjuntos habitacionais degradados; 

o Obras habitacionais inacabadas; 

o Grande número de famílias assentadas sem regularização fundiária; 

o Baixa ocupação habitacional no Centro do Recife; 

o Elevado número de famílias no Auxílio Moradia sem programa habitacional 
para reassentamento; 

o Escassez de áreas com infraestrutura adequada para construção de novas 
habitações; 

o Não regulamentação dos instrumentos urbanísticos que propiciem a 
disponibilidade de áreas para construção de novas habitações. 
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· Grupo 5 – Planejamento Territorial 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE NO DIREITO AO 
PLANEJAMENTO E À GESTÃO TERRITORIAL 

 

Sob o tema “A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas, 
Participativas e Socialmente Justas”, da 6ª Conferência Municipal do Recife, o 
planejamento territorial se constitui uma das discussões de fundamental importância 
para as propostas da Conferência. O ordenamento territorial visa à construção de uma 
sociedade justa, fisicamente ordenada, ambiental e economicamente sustentável. 
Requer o conhecimento da realidade, de suas especificidades, problemas e 
potencialidades. Diante dos desafios a serem superados e visando maior qualificação 
do planejamento territorial, destacam-se as seguintes questões: 

o Falta de efetivação do Estatuto da Cidade; 

o Instrumentos legais, Plano Diretor e leis complementares, Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, Lei de Edificações e de Parcelamento do Solo 
desatualizados, implementadas de forma desarticulada; 

o Ausência de regulamentação de instrumentos de recuperação da valorização 
do solo urbano e partilha dos ônus e bônus do desenvolvimento urbano; 

o Elevado índice de adensamento em áreas sem capacidade de ampliação da 
infraestrutura; 

o Baixa ocupação em áreas providas de serviços de infraestrutura; 

o Áreas de interesse histórico, ambiental e social degradadas e com 
regulamentação inexistente ou desatualizada; 

o Planejamento urbano desarticulado do desenvolvimento socioeconômico e 
da preservação ambiental; 

o Uso do solo desarticulado da mobilidade urbana; 

o Elevada especulação imobiliária pela sociedade com baixo controle do Poder 
Público. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

· Grupo 6 – Gestão Participativa  

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE NO DIREITO À GESTÃO 
PARTICIPATIVA 

 

Sob o tema “A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas, 
Participativas e Socialmente Justas”, a 6ª Conferência Municipal do Recife, prioriza 
a gestão democrática como processo decisório, com a participação dos cidadãos (ãs) 
na formulação, execução e controle da política urbana, que pressupõe a transparência, 
a consolidação e o aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e gestão das 
políticas públicas integradas e descentralizadas. Dada à importância dos canais e 
espaços institucionais de participação, destacam-se as questões a serem enfrentadas: 

o Fragilidade na integração entre planos e projetos estruturais da Prefeitura 
entre si e com órgãos do Governo do Estado; 

o Canais e espaços de participação populares pouco representativos; 
o Insuficiência e pouca efetividade dos espaços institucionais de participação 

na área de planejamento territorial; 
o Baixa articulação entre os conselhos de políticas públicas que tratam da 

gestão territorial; 
o Pouco acesso da sociedade civil às informações e aos Dados Abertos da 

Prefeitura do Recife no Portal da Transparência; 
o Fragilidade da participação social no planejamento orçamentário. 
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Foi criada uma página na Internet específica para o evento2. Nesta página é possível 
encontrar toda a documentação preparatória para a conferência e, agora após a sua 
realização, também está sendo disponibilizado o material relativo aos resultados da 
Conferência. Este instrumento foi importante porque, além do uso como ferramenta de 
divulgação, foi utilizado também para coletar propostas que foram encaminhadas para 
os grupos temáticos na conferência. O formulário eletrônico, aberto a qualquer cidadão, 
ofereceu a possibilidade de que cada pessoa pudesse levar uma contribuição à 
conferência, mesmo que não fosse tomar parte dela. As propostas coletadas foram 
analisadas pela Comissão Preparatória que descartou algumas proposições que 
fugiam aos objetivos da conferência, e sistematizou outras tantas propostas que foram 
encaminhadas aos Grupos de Trabalho.  

 

Foi ainda organizada uma programação cultural que além de oferecer momentos de 
descontração para os participantes, foi também uma oportunidade para promover a 
inclusão. Grupos artísticos de pessoas com deficiência foram convidados a atuar na 
abertura e alguns outros momentos da 6a Conferência Municipal do Recife, como se 
verá mais adiante. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Ver: <http://conferenciadacidade.recife.pe.gov.br/> 
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3. Realização da Conferência 
 

A 6a Conferência Municipal do Recife aconteceu nos dias 13 e 14 junho 2016, no 
Centro de Convenções de Pernambuco. A conferência reuniu um total de 361 
participantes, entre delegados (as) e observadores (as), mas contou também com 
pessoal de apoio e convidados (as) para a solenidade de abertura ou as atividades 
culturais. O quadro a seguir exibe a composição dos participantes credenciados na 
conferência. 

 

Nº participantes Representação 

118 Setor Público Municipal 

9 Setor Público Federal 

13 Setor Público Estadual 

92 Movimentos Sociais e Populares 

8 Trabalhadores (as), por suas entidades sindicais 

19 
Empresários (as), relacionados à produção e ao financiamento 

do desenvolvimento urbano 

23 Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa 

15 Organizações Não Governamentais 

61 Observadores (as) 

3 Acompanhantes dos (as) delegados (as) com deficiência 

361 TOTAL 

 

a. Programação de atividades e procedimentos de trabalho 
 

A programação foi planejada pela Comissão Preparatória para dois dias de atividades: 
13 e 14 de junho de 2016. Os tópicos a seguir apresentam a programação: 

 

Segunda-feira - 13 de junho de 2016 

· 8h - Início do credenciamento dos (as) delegados (as) e observadores e início do prazo 

para as inscrições de candidatos a delegados (as) para Conferência Estadual e 

membros para o Conselho da Cidade.  

· 8h30 - Abertura. 

· 9h30 - Palestra: Contribuições ao debate: Cidades inclusivas, participativas e 

socialmente justas. Palestrante: Demóstenes Andrade Moraes (Arquiteto Urbanista, 

Mestre em Desenvolvimento Urbano e Professor da Universidade Federal de Campina 

Grande/PB). 
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· 10h30 - Aprovação do Regulamento da Conferência. 

· 11h30 - Apresentação do Questionário sobre a Política Urbana do Recife. 

· 12h - Almoço. 

· 13h - Discussão nos grupos de trabalho. 

· 15h - Encerramento do credenciamento dos (as) delegados (as) e início do 

credenciamento dos (as) suplentes. Encerramento do credenciamento dos (as) 

observadores (as). 

· 18h - Término das atividades do dia, encerramento do credenciamento dos (as) 

suplentes e do prazo para inscrição de candidatos (as) a delegados (as) para a 

Conferência Estadual e a membros do Conselho da Cidade do Recife.  

Terça-feira - 14 de junho de 2016 

· 8h - Plenária Final - Apresentação dos grupos e deliberação das propostas.  

· 11h - Escolha dos delegados (as) para a Conferência Estadual e dos novos membros 

que passarão a compor o Conselho da Cidade. 

· 12h - Almoço. 

· 13h - Plenária Final - Continuação da apresentação dos grupos e deliberação das 

propostas (segunda parte). 

· 17h30 - Apreciação e votação das moções.  

· 18h - Encerramento. 

 Foto: Abertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Luciano Ferreira / PCR  
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Fotos: Plenária e processo de credenciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como costuma acontecer em eventos participativos, o horário de encerramento 
avançou mais que o previsto, mas não a ponto de comprometer a representatividade. 
Assim, no primeiro dia o último Grupo de Trabalho concluiu suas atividades em torno 
de 19h30 e no segundo dia a Plenária Final se encerrou por volta das 21h, com número 
significativo de participantes.  

Fotos: CONCAPE  
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Foto: Grupo Down+ 

 

Uma programação cultural foi organizada para todo o decorrer da conferência. A 
inclusão foi a tônica da programação, toda organizada com grupos artísticos de 
pessoas com deficiência. As boas-vindas aos participantes foram feitas pelo Grupo 
Down +”, que promove atividades com pessoas com a síndrome de Down, durante os 
dois dias da Conferência nos horários de chegada dos participantes, bem como na 
recepção dos Grupos de Trabalho. No primeiro dia houve apresentação do Trio de 
Forró Pé de Serra SEGNUS, que é composto por pessoas com deficiência visual. 
Houve ainda apresentação de dança coletiva do “Grupo Down+”. Outros integrantes 
desse mesmo grupo, no primeiro dia, ofereceram atividades de ginástica laboral nos 
Grupos de Trabalho, e ainda Lucas Evaristo trouxe a exposição fotográfica “Um pouco 
do Recife sob um olhar especial”. Ainda no primeiro dia houve apresentação de dança 
com cadeira de rodas por Márcia e Cauã da Companhia Cadências. No segundo dia 
houve apresentação musical do grupo de percussão Batuqueiros do Silêncio, formados 
por jovens com surdez total ou parcial, uma apresentação do passista de frevo Caio 
Rocha e da bailarina Amanda Lima do “Grupo Down +”.  

 

As fotos a seguir ilustram a programação cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: CONCAPE  

 

Foto: CONCAPE  

 
Foto: Grupo Down+ 
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As atividades da 6a Conferência Municipal do Recife foram orientadas pelo 
Regulamento elaborado pela Comissão Preparatória e aprovado pela Plenária na 
manhã do primeiro dia da conferência. Conforme os termos do Regimento, a 
conferência é composta por painéis, grupos de discussão e plenária. No Regulamento 
define-se, no Artigo 5o, que “os Grupos de Trabalho são espaços de discussão e 

Fotos: CONCAPE  
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Fotos: Inaldo Lins / PCR 

 

aprovação de propostas dos temários da Conferência que serão encaminhadas para 
deliberação na Plenária Final”.  

 

No Regulamento, a seção denominada “Das Discussões” expõe a forma de trabalho e 
os resultados esperados para os grupos foram divididos em seis temáticas específicas, 
como já expostas anteriormente.  Cada grupo tinha o desafio de elaborar dez propostas 
voltadas para a política de desenvolvimento urbano e duas propostas de caráter mais 
abrangente para a política estadual ou nacional. 

 

Ainda conforme o Regulamento, os grupos contaram com um profissional da 
moderação e relatoria e escolheram entre seus participantes um coordenador, para que 
juntos conduzissem a dinâmica do grupo.  Para assegurar a representatividade os 
grupos de trabalho só poderiam iniciar as atividades após atingir um quórum básico. E 
suas decisões também ficaram condicionadas à obtenção de um quórum mínimo. Um 
roteiro básico de condução das atividades foi elaborado e apresentado para todos os 
grupos, mas a decisão final sobre a forma de condução dos trabalhos foi sempre 
tomada pelo próprio grupo, observando a meta de elaborar as propostas para 
encaminhamento à plenária.  

 

Os grupos iniciaram seus trabalhos com apresentação dos participantes, seguindo-se a 
leitura dos textos de referência para discussão.  Foi feita também a leitura das 
propostas colhidas pela internet, que variaram entre sete e vinte e quatro propostas 
conforme o grupo – excetuando-se o Grupo 1, que tratou da temática nacional.  Em 
seguida os grupos foram orientados a iniciar os trabalhos de elaboração de propostas 
para que, ao final da tarde, pudessem consolidar e escolher as dez propostas 
prioritárias para encaminhamento à plenária. 

 

Fotos: Grupos de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: CONCAPE  
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Fotos: Inaldo Lins / PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro a seguir exibe o roteiro básico que orientou as atividades dos Grupos de 
Trabalho: 

 

Hora Atividade 

13h 

· Abertura e apresentação do Moderador e do Relator 
· Verificação de Quórum 
· Apresentação dos participantes – Nome, entidade que ou setor em que atua 
· Escolha do Coordenador do Grupo 

13h20 
· Exposição de procedimentos 
· Início dos trabalhos com a leitura do texto de referência 
· Breve discussão do texto 

14h 

· Leitura das propostas que foram coletadas por meio da Internet 
· Início do processo de elaboração de propostas do Grupo para a cidade do Recife 

e para as políticas estadual e nacional 
· Processo de coleta e digitação de propostas 

15h · Leitura, defesa e votação das propostas prioritárias para o Recife 

17h15 
· Leitura, defesa e votação das propostas prioritárias para a política estadual e 

nacional 

18h · Encerramento 
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Foto: Inaldo Lins / PCR 

 

Após os trabalhos de grupo, no segundo dia, as atividades de escolha de delegados 
(as) para a Conferência Estadual e a eleição dos novos membros do Conselho da 
Cidade do Recife foram conduzidas separadamente e organizadas pelos próprios 
membros dos diferentes segmentos de representação que estão previstos na 
delegação para Conferência Estadual e para a composição do Conselho da Cidade do 
Recife. 

 

O segundo dia da 6a Conferência Municipal do Recife foi dedicado às atividades da 
Plenária, com a tarefa de discutir e aprovar as propostas oriundas dos Grupos de 
Trabalho e para referendar a escolha dos (as) delegados (as) à Conferência Estadual e 
dos membros do Conselho da Cidade do Recife – decididos pelos respectivos 
segmentos de representação. Foram eleitos 42 delegados (as) para a Conferência 
Estadual das Cidades, respeitando as proporções e os segmentos definidos no 
Regimento da Conferência Estadual. Também foram eleitos e apresentados na plenária 
final os representantes da sociedade civil para a nova composição do Conselho da 
Cidade do Recife. As listas dos delegados (as) e conselheiros (as) estão publicadas na 
página da Internet: http://conferenciadacidade.recife.pe.gov.br 
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Foto: CONCAPE  

 

b. Propostas Aprovadas em Plenária 
 

No dia 14 de junho de 2016 foi realizada a plenária para apresentação, discussão e 
votação das propostas prioritárias apresentadas pelos Grupos de Trabalho. Por 
decisão da plenária, foi descartada a orientação inicial de seleção de apenas cinco, das 
dez propostas trazidas por cada Grupo de Trabalho. Desse modo, submetendo-se a 
alterações em plenária, cada temática consagrou até dez propostas prioritárias para a 
política municipal de desenvolvimento urbano. Diante de uma divergência de 
interpretação a respeito do limite no número de proposições a serem encaminhadas à 
Conferência Estadual, a plenária optou por acolher e registrar no relatório final da 
conferência todas as proposições para a política estadual e nacional trazidas pelos 
Grupos de Trabalho, mas encaminhar para a Comissão Preparatória da Conferência 
Estadual somente aquelas cinco propostas elaboradas pelo Grupo 1, que se dedicou à 
discussão do texto base proposto pelo Conselho Nacional das Cidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados da plenária estão expostos a partir da próxima página. 

 

Foto: CONCAPE  

 
Foto: Inaldo Lins / PCR  
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GRUPO 1  

O Grupo, conforme o Artigo 6º do Regulamento da Conferência aprovado em plenária, 
foi dedicado à discussão do Texto Base: “Efetivação da Função Social da Cidade e da 
Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”. Conforme o 
mesmo Artigo 6º do Regulamento, o Grupo 1 poderia elaborar até dez propostas para 
encaminhamento à plenária, que escolheu cinco delas para encaminhar à 6ª 
Conferência Estadual das Cidades, a se realizar em 2017. O grupo foi orientado a 
formular propostas de caráter amplo, voltadas para a política estadual ou nacional. 

 

Propostas prioritárias para a política estadual ou política nacional 

A plenária aprovou, com alterações no texto original do Grupo 1, as seguintes 
propostas prioritárias, que serão encaminhadas à Conferência Estadual das Cidades: 

· Garantir no Estatuto da Metrópole a corresponsabilidade no desenvolvimento 
sustentável, pautado pelo princípio da gestão participativa e transparente, 
cumprindo assim, a função socioambiental da propriedade no meio ambiente 
urbano. 

· Apoio aos municípios, por parte do Estado e da União, para a regulamentação e 
implantação dos instrumentos urbanísticos adequados às dinâmicas urbanas, de 
forma a garantir a função social da propriedade urbana, a exemplos da OODC, 
TDC, PEUC, IPTU progressivo, EIV, OUC, PIU, cota de solidariedade, consórcio 
imobiliário, direito de preempção, entre outros. 

· Apoio, por partes dos Estados e da União, para garantia de orçamentos 
específicos destinados ao planejamento urbano, rural e metropolitano das 
cidades. 

· Garantir gratuitamente os títulos de posse com registro em cartório às famílias 
de baixa renda, especialmente nas ZEIS, por parte das cidades. 

· Priorização do sistema de transporte público por parte dos entes federados. 
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GRUPO 2: SANEAMENTO AMBIENTAL 

O Grupo, conforme o Artigo 6º do Regulamento da Conferência aprovado em plenária, 
foi dedicado à discussão do tema Saneamento Ambiental. O grupo foi orientado a 
elaborar até dez propostas voltadas para a política municipal e duas propostas voltadas 
para a esfera estadual ou nacional. 

 

Propostas prioritárias para o Recife 

A plenária aprovou3, com alterações no texto original do Grupo 2, nove propostas 
prioritárias: 

· Instituir, mediante lei, a Política Municipal Integrada e Resíduos Sólidos, com 
implantação da coleta seletiva inclusiva, em consonância com a política nacional 
de saneamento básico, que trata da contratação direta de catadores de material 
reciclado e com acompanhamento e monitoramento do órgão ambiental 
municipal. 

· Criar instrumentos de comunicação ambiental de massa, começando com 
cartilhas de saneamento em linguagem acessível, compreendendo: drenagem, 
resíduos e coleta seletiva, esgotos e conservação da água, bem como 
implementar um consistente programa de campanhas educativas, permanente e 
de grande apelo popular sobre os temas, realçando as interfaces do 
saneamento ambiental com a saúde coletiva. 

· Recomposição de áreas públicas abandonadas com espécies nativas 
compatíveis, aplicando sistemas agroflorestais e projetos de agricultura urbana 
de maneira a aliar preservação ambiental e segurança alimentar. 

· Fortalecer a coleta seletiva, com inclusão dos catadores, atores sociais 
legítimos, dentre das metas de desenvolvimento sustentável e dos 17 objetivos 
do PNUD, retirando as pessoas de situação de insalubridade e estimulando a 
emancipação social, financeira e cidadã, através de gestão participativa e 
instrumentos de incentivo ao recolhimento popular do lixo reciclável e legislação, 
regulamentando exigência de centrais de coleta de embalagens recicláveis em 
estabelecimentos que vendem tais produtos, considerando o volume de vendas. 

· Reduzir os efluentes não tratados, a disposição de resíduos nos rios, 
melhorando a drenagem e a recomposição da vegetação ciliar, utilizando 
critérios socioambientais e mediante participação da sociedade. 

· Regulamentar o PGIRS (Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos), a Lei Municipal de Resíduos Sólidos, o código de limpeza pública após 
discussão da câmara de saneamento do conselho da cidade, objetivando sua 
adequação conforme PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

                                            
3
 O Regulamento aprovado previa que a Plenária realizasse a escolha de cinco entre as dez propostas aprovadas no 

Grupo de Trabalho. No entanto, a própria Plenária decidiu, mais tarde, que todas as dez propostas poderiam ser 
aprovadas como prioritárias, sendo possível a supressão ou alterações aprovadas em plenária, desde que não se 
configurasse como nova proposta, como previsto no Artigo 10 do Regulamento. Neste grupo, uma das propostas foi 
suprimida por decisão da Plenária. 
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· Consolidar uma cultura de convivência com as águas priorizando a participação 
citadina e o emprego de soluções de controle na fonte (esgotamento, 
tratamento, produção, consumo, reuso de águas, drenagem, coleta de águas 
pluviais, seletiva, compostagem nas casas, lotes e quadras. 

· Concluir, aprovar e implementar de forma participativa os planos setoriais de 
saneamento, drenagem e resíduos sólidos, articulados com as diretrizes de uso 
de ocupação do solo e devidas medidas de gestão e controle, inclusive no 
âmbito metropolitano, contribuindo também para melhorar a capacidade do 
recife de prevenir e enfrentar os efeitos de eventos climáticos extremos. 

· Acordar um modelo de urbanismo sensível às aguas com aproveitamento do 
potencial dos cursos e corpos d’água para a estruturação urbana, articulando 
espaços públicos e dando legitimidade à cidade. 

 

Propostas prioritárias para a política estadual ou política nacional 

· Realizar um planejamento integrado das obras de execução e manutenção das 
redes de infraestrutura pelos diversos órgãos e empresas concessionárias 
através de uma plataforma eletrônica que permita a articulação das diversas 
ações entre os agentes promotores e o conhecimento da população. (Para a 
política Estadual) 

· Formular política de logística reversa de acordo com as recomendações da 
PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) em conjunto com os municípios 
para o desenvolvimento de soluções no tratamento adequado dos resíduos 
incluindo os tipos perigosos, contaminantes e eletrônicos. 
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GRUPO 3: MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE 

O Grupo, conforme o Artigo 6º do Regulamento da Conferência aprovado em plenária, 
foi dedicado à discussão do tema Mobilidade / Acessibilidade. O grupo foi orientado a 
elaborar até dez propostas voltadas para a política municipal e duas propostas voltadas 
para a esfera estadual ou nacional. 

 

Propostas prioritárias para o Recife 

A plenária aprovou, com alterações no texto original do Grupo 3, dez propostas 
prioritárias: 

· Desenvolver e implantar um programa pelo poder público de melhoria das 
calçadas que envolva a construção, manutenção e fiscalização permanente, 

oferecendo um modelo acessível de calçada aos proprietários, assegurando 
incentivo através do IPTU durante um determinado período. 

· Recuperar e adequar as calçadas, prioritariamente nas vias de grande fluxo de 

veículos e pessoas, com atenção especial a escolas, hospitais, postos de saúde, 
parques públicos, áreas comerciais, e equipamentos públicos de grande 
demanda, vinculando as despesas destinadas a pavimentação asfáltica a esta 
recuperação, com desenho urbano que garanta à acessibilidade universal, 
reduzindo largura e quantidade de faixas de rolamento sempre que necessário, 
a adequação e preservação da arborização existente e/ou o plantio de espécies 
que ofereçam sombra sem prejuízo à circulação segura e confortável, a 
organização do comércio informal. 

· Ampliar e criar novas faixas exclusivas de ônibus urbanos, permitindo táxis e 

veículos escolares com passageiros, e bicicletas (no caso de ausência de 
infraestrutura cicloviária) nos eixos principais e secundários definidos do Plano 
de Mobilidade, priorizando o transporte público sobre o transporte individual 
motorizado, garantido acessibilidade universal às paradas de ônibus. 

· Incluir vagas privadas de garagem no cálculo de área construída e sobretaxar 

estacionamento comercial pago (via IPTU, ISS e/ou taxas específicas), 
vinculando esta verba a melhorias no transporte público, nos modos ativos de 

transporte, como também, restringir e regulamentar o estacionamento em via 
pública, através do zona azul, com redução e/ou taxação de vagas em áreas 
residenciais e comerciais, devendo a área ser aproveitada para ampliação de 
calçadas, implementação de ciclovias ou para o embarque e desembarque do 
transporte escolar. 

· Garantir a mobilidade urbana sustentável nas áreas de morros, por meio da 

adequação de escadarias e sistemas de inovação com acessibilidade universal 
(escada rolante, corrimãos, teleférico, equipamentos robóticos, etc.), integrados 
ao transporte público. 
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· Implementar a malha complementar do Plano Diretor Cicloviário da Região 

Metropolitana do Recife (PDC-RMR) sem prejuízo no prazo final, mas com 
adequação dos prazos intermediários, incluindo-a no Plano de Mobilidade 
Urbana do Recife (em elaboração), garantindo prioridade de investimentos na 
infraestrutura cicloviária (circulação e estacionamento) sobre a infraestrutura 
para o transporte motorizado individual, conforme a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. 

· Criar e implementar um Plano de Redução de Mortes e Violência no Trânsito 

com metas para reduzir a taxa de mortalidade em 20% ao ano, até alcançar um 
índice máximo de 6 mortes para cada 100 mil habitantes em 2020, tendo como 
ação inicial a redução da velocidade máxima nas vias urbanas para 50 km/h e 
ampliando as zonas de 30 km/h. 

· Melhorar o acesso às estações de metrô e terminais integrados, implantando 

sinalizações, fiscalizações, melhorando e recuperando vias de acesso e, sempre 
que forem detectados problemas como: buracos alagamentos e iluminação 
pública; criando centralidades através da organização do comércio, do 
atendimento de ônibus e de espaços públicos para pessoas, juntamente com a 
adoção de acalmamento de tráfego motorizado nas áreas de escolas, hospitais, 

áreas históricas e áreas residenciais, reduzindo a velocidade nessas áreas a 30 
km/h, implantando faixas elevadas e sinalização adequada para travessia de 
pedestre. 

· Restringir o número de vagas para estacionamento nas vias públicas e 

reformulando a política de preços e prazos da zona azul e reforçando a 
fiscalização, de modo a garantir maior rotatividade das vagas remanescentes, 
em especial atenção às áreas comerciais e históricas, aos entornos de escolas, 
hospitais, postos de saúde, parques públicos e praças, promovendo o comércio 
local e estimulando o acesso direto da população ao transporte público, 
implantando moradias de interesse social e de mercados populares ao longo dos 
corredores de transporte público. 

· Desenvolver um programa de arborização com metas como parte da 

infraestrutura de mobilidade não motorizada, com plantio de mudas de médio 
porte que garantam sombra, além de levantamento, vistoria, manutenção e 
monitoramento da arborização pública e preservação da arborização em lotes 
particulares, realocando a fiação aérea sempre que houver conflito. 

 

Propostas prioritárias para a política estadual ou política nacional 

· Criar um centro de operações em formato digital onde o cidadão tenha acesso 
as informações da frota do transporte público em tempo real, câmeras de 

segurança, portal de denúncias e atendimento a emergências nas ruas usando a 
internet como ferramenta. Equipar paradas dos transportes públicos com 
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monitores que exibam informações de rotas, mapas e do entorno da área. Com 
equipamentos de acessibilidade universal. 

· Implementar Integração Temporal de Passagem Tarifária .  
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GRUPO 4: HABITAÇÃO 

O Grupo, conforme o Artigo 6º do Regulamento da Conferência aprovado em plenária, 
foi dedicado à discussão do tema Habitação. O grupo foi orientado a elaborar até dez 
propostas voltadas para a política municipal e duas propostas voltadas para a esfera 
estadual ou nacional. 

 

Propostas prioritárias para o Recife 

A plenária aprovou, integralmente, o texto original do Grupo 4, com dez propostas 
prioritárias: 

· Reestruturar o PREZEIS, como instrumento fundamental da política de 
habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, ampliar a 

dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado. 

· Criação do instrumento de cota de solidariedade para aplicação no Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social. 

· Elaborar e implementar o plano de regularização fundiária das ZEIS e das outras 
áreas pobres, com objetivos e metas para os próximos dez anos, agilizando as 
áreas de propriedade da municipalidade, celebrando convênios com cartórios e 
instituindo núcleo para ação de usucapião e defesa de famílias ameaçadas na 
moradia; 

· Estruturar um Programa Municipal de melhorias habitacionais para áreas pobres 
consolidadas ou consolidáveis e passíveis de regularização, especialmente as 
ZEIS, de modo a eliminar situações de insalubridade, insegurança e 
precariedade nas moradias, utilizando soluções sustentáveis. 

· Garantir fonte de financiamento permanente para Programas de Habitação de 

Interesse Social e de regularização fundiária, mediante a destinação de 
percentual dos recursos obtidos com a regulamentação de instrumentos 
urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, a exemplo da outorga onerosa do 
direito de construir, operações urbanas consorciadas, dentre outros. 

· Criar banco de terras e de imóveis desocupados/subutilizados para Programas 

de Habitação de Interesse Social, articulado a uma política de reassentamento. 

· Requalificar a área central e demais centralidades da cidade, assegurando e 

adequando terrenos e imóveis desocupados por mais de cinco anos, para 
habitações de interesse social, consolidando assentamentos, garantindo 
infraestrutura e regularização fundiária, implementando aluguel social e 
subsídios para famílias de baixa renda e programas de inserção social e 
econômica; utilizando os instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade. 

· Estimular e apoiar as experiências autogestionárias e associativas para 
construção de habitação de interesse social, promovendo apoio técnico, 
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capacitação profissional e aproveitamento de mão de obra local na execução 
dos serviços; 

· Indicar como ação mitigadora de empreendimento de impacto, acima de 20mil 

metros quadrados, a definição de percentual do valor do empreendimento para a 
produção de moradia de interesse social. 

· Garantir moradias para população de baixa renda que esteja em situação de 

risco socioambiental (encostas, alagados, insegurança social, ocupações e 
áreas em conflitos) e famílias atendidas pelo auxílio moradia, em locais seguros 
e nas proximidades. 

 

Propostas prioritárias para a política estadual ou política nacional 

· Garantir as assistências técnica e jurídica gratuitas para empreendimentos 
habitacionais de interesse social, melhorias habitacionais e regularização 
fundiária em assentamentos de baixa renda, bem como a instituição de 
concursos públicos de projetos arquitetônicos e urbanísticos para habitações de 
interesse social. 

· Estimular a criação de Grupo de Trabalho envolvendo Município, Estado, 
judiciário e cartório, dando prioridade aos processos de regularização fundiária 
de interesse social. 

 

  



 

31 
 

GRUPO 5: PLANEJAMENTO TERRITORIAL 

O Grupo, conforme o Artigo 6º do Regulamento da Conferência aprovado em plenária, 
foi dedicado à discussão do tema do Planejamento Territorial . O grupo foi orientado a 
elaborar até dez propostas voltadas para a política municipal e duas propostas voltadas 
para a esfera estadual ou nacional. 

 

Propostas prioritárias para o Recife 

A plenária aprovou, com alterações no texto original do Grupo 5, dez propostas 
prioritárias: 

· Executar o PREZEIS como um importante instrumento de Política Habitacional e 
Planejamento Urbano, garantindo sua estrutura e Gestão Compartilhada na 

URB-Recife ou Órgão que a substitua/Fórum do PREZEIS, para efetivação da 
regularização urbanística e fundiária, com ampliação progressiva da dotação 
orçamentária do fundo do PREZEIS. 

· Criar mecanismo de agilização e democratização na criação de novos IEPs 
visando a preservação da memória da cidade, garantindo a preservação 
provisória do imóvel desde o início do estudo. 

· Adotar o Coeficiente de Utilização (CUT) básico único igual a 1 para efeito de 

regulamentação e implantação dos instrumentos urbanísticos adequados à 
dinâmica urbana do Recife de forma garantir a função social da cidade e da 
propriedade urbana a exemplo da OODC, TDC, PEUC, IPTU-P, EIV, OUC, PIU, 
Cota Solidariedade, destinando os recursos obtidos com a implementação 
desses instrumentos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a ser 
regulamentada a sua forma de distribuição nas áreas de Habitação de Interesse 
Social, Mobilidade, Infraestrutura, Patrimônio, Espaços Públicos, Praças e 
Parques. 

· Prioridade de contratação por meio de CONCURSO PÚBLICO DE PROJETO de 
Arquitetura e Urbanismo em obras públicas municipais. 

· Fortalecer as instâncias de licenciamento, fiscalização e controle urbano e 
ambiental, com o aumento do quadro de pessoal, infraestrutura e instrumentos 
de trabalho, para garantir a efetividade do planejamento urbano e ambiental e os 
instrumentos de participação e controle social. 

· Implementar uma rede de espaços públicos e de interesse ambiental através da 

criação e fortalecimento de corredores ecológicos integrados à malha urbana, 
objetivando potencializar a sua utilização e fruição plena voltada às atividades 
de lazer, educacionais e de pesquisa e manejo sustentável. 

· Uniformização e informatização dos processos de aprovação dos planos e 
projetos de arquitetura e urbanismo em todas as suas fases, garantindo a 
transparência ativa e acessibilidade universal de todos os projetos em 
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tramitação na prefeitura, com a plena implementação do protocolo eletrônico, 
simplificando o trâmite dos processos e o exercício da cidadania participativa. 

· Reconhecer e valorizar a diversidade dos bairros do Recife, como forma de 

fortalecer a identidade da cidade, estabelecendo diferentes zonas e parâmetros 
urbanísticos considerando a capacidade de infraestrutura (existente e projetada), 
com a identificação de áreas alagáveis e a densidade adequada para cada 
tecido urbano. 

· Criar regra de transição clara que restrinja o direito de protocolo, através de um 

limite de prazo para o início da obra estabelecendo o fim do direito da renovação 
de projetos aprovados por tempo indeterminado. 

· Integrar o Planejamento Territorial com a Mobilidade Urbana Sustentável como 

diretriz para a revisão do zoneamento e parâmetros urbanísticos, adensando, 
preferencialmente, ao longo dos corredores de transporte público e das 
centralidades de bairros, requalificando-os e incentivando a implantação de 
atividades no térreo dos edifícios (uso misto e fachada ativa). 

 

Propostas prioritárias para a política estadual ou política nacional 

· Cumprimento ao Estatuto da Metrópole, com a implementação da governança 

interfederativa para a Região Metropolitana do Recife – RMR, e dos 
instrumentos nele previstos, como o plano de desenvolvimento urbano 
integrado; planos setoriais interfederativos; fundos públicos; operações urbanas 

consorciadas interfederativas; zonas para aplicação compartilhada; consórcios 
públicos, etc. 

· Buscar a intermediação dos Governos Federal e Estadual com outros 

municípios, visando dirimir os conflitos nas áreas de litígio. 
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GRUPO 6: GESTÃO PARTICIPATIVA 

O Grupo, conforme o Artigo 6º do Regulamento da Conferência aprovado em plenária, 
foi dedicado à discussão do tema Gestão Participativa. O grupo foi orientado a elaborar 
até dez propostas voltadas para a política municipal e duas propostas voltadas para a 
esfera estadual ou nacional. 

 

Propostas prioritárias para o Recife 

A plenária aprovou o texto original do Grupo 6, que encaminhou nove propostas 
prioritárias: 

· Democratizar o processo de elaboração de elaboração da LOA e do PPA, 
garantindo a ampla participação popular (audiências públicas, plenárias nas 

RPAs, etc.), o acesso à informação e instituindo mecanismo de controle da 
execução orçamentária abertos à sociedade, vinculando as deliberações ao 
planejamento municipal, considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

· Realizar a cada 2 anos o congresso da cidade, com a participação de 
representantes de todos os segmentos sociais para definir a estratégia de 
desenvolvimento macro/políticas para médio/longo prazos; 

· Modernização, padronização e unificação da base tecnológica relativa ao 

armazenamento e recuperação de informações do Município, promovendo uma 
facilitação e ampliação do acesso cidadão à informação, sobretudo na 
modalidade de Transparência Ativa; 

· Elaborar projeto de lei, alterando plano diretor e legislações específicas para 

garantir que os espaços de gestão democrática exerçam o papel de propor, 
monitorar e deliberar sobre a política pública, implantando processo de 
planejamento regionalizado participativo, contínuo, permanente, para definir 
diretrizes, estratégias e ações, previstas em Planos Locais, para construir um 
processo de pré-conferências, para alimentar a próxima conferência. 

· Extinção do Conselho de Desenvolvimento Urbano, transferindo suas 

competências para o conselho da cidade do Recife (Concidade), conforme 
deliberação de conferências anteriores. 

· Alteração da Lei do Conselho da Cidade do Recife, reformando a proporção e a 
composição dos segmentos, respeitando a deliberação do regulamento da 5ª 
conferência da cidade do Recife: 18 poder público, 11 movimentos sociais, 4 
sindicatos, 4 empresários, 4 entidades acadêmicas e profissionais e 4 ONGs (de 
acordo com a redação original do regulamento). 

· Fortalecer o PREZEIS como um importante instrumento da política de 
planejamento urbano, ampliando a dotação orçamentária para efetivar a 
urbanização e regularização fundiária. 

· Possibilitar o acesso gratuito à internet nas comunidades carentes em locais de 

difícil acesso, ao menos nas organizações comunitárias locais. 
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· Desenvolver um novo arranjo institucional para o sistema de gestão territorial do 

município, contemplando a discussão das atribuições e a integração dos 
conselhos municipais de políticas setoriais, evitando a ocorrência de 
sobreposição de competências e atribuições, no âmbito da revisão do plano 
levando em consideração a deliberação popular, conforme disposição estrita do 
Estatuto das Cidades. 

 

Propostas prioritárias para a política estadual ou política nacional 

· Fortalecer o planejamento metropolitano em consonância com o estatuto da 

metrópole. 

· Fortalecer o Conselho Estadual das Cidades. 
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