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Sexta-feira, 1º de julho de 2016 CIDADE 5

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Conferência da cidade é amanhã
A Prefeitura promove neste sábado,
a partir das 8h, na Câmara Municipal de
Vereadores, a 3º Conferência Municipal
das Cidades de Cachoeira do Sul, com a
temática “A função social da cidade e da
propriedade” e o lema “Cidades inclusivas,
participativas e socialmente justas”.
A intenção da conferência é propor a interlocução entre autoridades
e gestores públicos sobre a política e o
desenvolvimento urbano, com a participação popular de diversos segmentos da
sociedade, e realizar avaliações sobre a
função social da cidade e da propriedade.

*

ORGANIZAÇÃO

Em Cachoeira do Sul estão participando
da organização da conferência, além das
secretarias municipais de Planejamento
e de Educação, entidades da sociedade
civil, entidades estudantis, conselhos
profissionais, universidades e movimentos
comunitários e sociais. A etapa estadual
da Conferência das Cidades será realizada
entre 9 e 11 de março de 2017, em Porto
Alegre. A 6º Conferência Nacional das Cidades será realizada em Brasília, entre os
dias 5 e 9 de junho de 2017.

Julio Mahfus: palestrante
da conferência de sábado

PARA SABER MAIS

3ª Conferência Municipal das Cidades
8h - Credenciamento e abertura da conferência

10h - Formação de grupos de discussão:
Saneamento e saúde
Mobilidade urbana
Território de moradia digna
Desenvolvimento urbano e agrário
Direito à convivência e à cidade
14h30min - Formação da mesa e apresentação das sínteses discutidas nos grupos. Composição da mesa:
Julio Mahfus - Professor da Uergs/Cachoeira
Suelen Aires - Socióloga, mestranda da PUCRS, especialista em Segurança Pública
e dirigente nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia
Coordenação e mediação: Ariely Castro, coordenadora do setor de habitação, e
Cristiano Schumacher, dirigente do Movimento Nacional de Luta pela Moradia

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CACHOEIRA DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade com o artigo 17 do estatuto, convocamos os associados da Associação de Aposentados e Pensionistas de Cachoeira do Sul para a assembleia geral ordinária a ser realizada em
sua sede, à Rua Sen. Pinheiro Machado, nº 1259, no dia 21 de julho de 2016, às 14h30min em primeira chamada, com a maioria dos associados quites e com direito a voto, ou às 15h, em segunda
chamada, com qualquer número de associados presentes.
Ordem do dia: eleição da diretoria para o biênio 2016/2018.
O registro de chapas, apresentadas por, no mínimo, 20 (vinte) associados em dia com a entidade,
deverá ser feito até o dia 11 de julho de 2016 às 17h, na secretaria da AAPC.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam da mesma forma os associados da Associação de Aposentados e Pensionistas de Cachoeira
do Sul convocados para a assembleia geral extraordinária a ser realizada no mesmo dia 21 de julho
de 2016, logo após a assembleia geral ordinária, com a seguinte
Ordem do dia: plano de gestão com assessoria departamental.
Cachoeira do Sul, 1º de julho de 2016.

16h - Escolha de delegados e leitura do regimento interno da Conferência Municipal das Cidades - Coordenação municipal da conferência

Ramiro da Silva Nunes
Presidente

