
Como se inscrever para a 
7ª Conferência da Cidade de Piracicaba 

 

A 7ª Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba poderá contar com a participação de cidadãos e cidadãs 
residentes no município de Piracicaba e maiores de 18 anos, que apresentem: 

 documento oficial de identificação com foto; 
 comprovante de residência e  
 assinem a lista de presença do evento 

 
 

Da inscrição para votar e ser votado(a) como membro da sociedade civil no Conselho da Cidade 

Os representantes dos diversos segmentos da sociedade civil, abaixo descritos, poderão votar e ser votado(a) na 

eleição dos novos membros da sociedade civil que irão integrar o Conselho das Cidades, desde que devidamente 

inscritos, cadastrados no dia do evento e presentes durante a votação. 
 

As pessoas físicas que representem os segmentos abaixo e queiram votar e ser votado(a), na eleição dos novos 

membros da sociedade civil que irão integrar o Conselho da Cidade, deverão realizar sua inscrição no período de 24 

de setembro a 11 de outubro de 2.021, no horário das 9h às 15h, junto à sede do Instituto de Pesquisas e 

Planejamento de Piracicaba (IPPLAP), localizada no 9º andar do prédio do Centro Cívico (Prefeitura), Rua Capitão 

Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, Centro, em Piracicaba, apresentando os documentos, com antecedência, conforme 

tabela a seguir: 
segmento documentação 

a) 

representantes dos empresários: 

- setor imobiliário 

- setor sucroalcooleiro 

- demais setores econômicos 

1. cópia do estatuto ou contrato social da entidade que 

representa, registrada em Cartório ou documento de 

constituição da entidade, registrado em Cartório, se for 

o caso; 

2. cópia da ata de eleição de sua diretoria, registrada 

em Cartório; 

3. ofício do sócio, diretor ou presidente indicando seu 

candidato a concorrer no segmento indicado; 

4. cópia legível de documento oficial com foto; 

5. cópia legível de comprovante de residência. 

b) 

representantes dos movimentos sociais: 

- sindicato dos trabalhadores rurais 

- sindicato dos trabalhadores urbanos 

- movimentos populares ou associações de moradores 

c) 
representantes de ONGs, entidades técnicas ou 

profissionais e instituições de ensino ou pesquisa 
 

OBS: O IPPLAP receberá os documentos até o dia 11 de outubro, posteriormente fará a verificação e comunicará o(a) 

interessado(a) da confirmação da inscrição ou comunique-se para regularizar a situação até o dia 15 de outubro, por 

meio do endereço eletrônico ou WhatsApp fornecido pelo interessado. 

  

A inscrição para votar e ser votado(a), dos representantes das diferentes unidades de planejamento territorial, 

incluindo as regiões: norte, sul, leste, oeste, centro e área rural, na eleição dos novos membros da sociedade civil que 

irão integrar o Conselho das Cidades, serão em acordo com a tabela a seguir: 

segmento documentação 

d) 

representantes das diferentes unidades de planejamento 

territorial, incluindo as regiões: norte, sul, leste, oeste, 

centro e área rural 

1. ofício da Secretaria Municipal de Governo assinado; 

2. cópia legível de documento oficial com foto. 
 

OBS: A indicação de dois representantes de cada uma das unidades de planejamento territorial, incluindo as 

regiões: norte, sul, leste, oeste, centro e área rural, deverá ser realizada por meio de votação no Encontro das 

Unidades de Planejamento Territorial no dia 02/10/2021, às 9h, no Centro Cívico (Prefeitura), Rua Capitão Antônio 

Corrêa Barbosa, nº 2.233, Centro, em Piracicaba. Os(As) eleitos(as) serão indicados(as) por meio de Ofício da 

Secretaria Municipal de Governo assinado, e, no dia da Conferência, os(as) mesmos(as) deverão apresentar cópia 

legível de documento oficial com foto para inscrição, identificando-se com o original, e participar da eleição 

representando o segmento. 

 


