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Escolha uma etapa preparatória
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Mais informações:

6ª Conferência Distrital das Cidades

As datas dos eventos serão informadas
no site da conferência em 2019

Durante as etapas preparatórias, as linhas 
temáticas serão debatidas em grupos, 
separados em duas fases: uma voltada ao 
debate dos desafios e oportunidades da cidade 
e outra voltada ao debate da vivência de 
diversos grupos identitários na cidade. No 
evento, serão eleitos os representantes da 
sociedade civil que participarão da 6ª CDC, 
com direito a voz e voto.

Na 6ª CDC,  as propostas das Conferências 
Livres e Etapas Preparatórias serão 
sistematizadas e classificadas de acordo com 
sua prioridade. No evento, serão eleitos os 
delegados que representarão o Distrito Federal 
na 6ª CNC, além dos conselheiros do FUNDHIS 
e da CODHAB. A participação é limitada aos 
representantes indicados pelas Conferências 
Livres, pelas Etapas Preparatórias e pelo Poder 
Público.



cidade dinâmica 

cidade sustentável

cidade solidária

cidade digna

Faça sua Conferência Livre para propor melhorias para a comunidade!!!

!!

Reuna 15 ou mais 
pessoas entre 
os meses de 
novembro de 2018 
e abril de 2019

Registre sua Conferência Livre no site 
até dia 30 de abril de 2019

Esclarecimentos

Formule propostas:
                                        Melhorar...
                                        Ofertar...    
                                        Fortalecer... 
                                        ...                                                            

Debata estratégias para promover o 
cumprimento da função social da cidade e da 
propriedade urbana e tornar as cidades mais 
inclusivas, participativas e socialmente justas.

Informações - Nome da Conferência Livre ou 
coletivo e data e RA do local da reunião

Responsável pelo envio - Nome e e-mail

Propostas - texto de até 4 propostas, de no 
máximo 100 palavras, referentes à uma ou 
mais linhas temáticas  da 6ªCDC

Lista de presença - documento pdf contendo 
nome, CPF, e-mail ou telefone, RA de residência, 
sexo, idade e raça de todos os participantes

Fotos - documento pdf com 4 a 10 fotos que 
mostrem os participantes em número coerente 
ao declarado na Lista de Presença

Representante da Conferência Livre - Se 
existente, enviar nome, CPF, e-mail, telefone, 
RA de residência, RA de trabalho, sexo, idade e 
raça

1. Dentre os participantes pode ser escolhido 
um representante para defender as propostas 
da Conferência Livre durante a 6ª CDC

2. O representante não terá direito a votar ou 
ser votado para delegado da 6ª CDC ou 
Conselheiro do FUNDHIS e CODHAB

3. Caso tenha interesse em participar da 6ªCDC 
com direito a votar e ser votado é preciso 
participar de uma Etapa Preparatória e ser 
eleito representante dessa Etapa Preparatória

4. Modelos de lista de presença e relatório de 
fotos estão disponíveis no site da 6ª CDC, mas 
não são de uso obrigatório

5. As propostas oriundas das Conferências 
Livres serão sistematizadas conjuntamente 
com as propostas das Etapas Preparatórias 
para votação na 6ªCDC

É Simples! Acesse o site da 6ª CDC para ter 
acesso ao material de apoio.

www.6conferenciadistritalcidades.df.gov.br

Consulte o Regimento e o Regulamento.

Use os textos de referência das 4 linhas 
temáticas para pensar propostas:


