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REGIMENTO INTERNO DA 

7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PIRACICABA 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º A 7ª Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba será realizada no dia 16 de 

outubro de 2021, das 8h às 12h15min, na Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – FUMEP, 

localizada à Avenida Monsenhor Martinho Salgot, 560, bairro Areão, Piracicaba - SP, perto do 

shopping Piracicaba, com a organização do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba - 

IPPLAP e terá as seguintes finalidades: 

I - eleger os novos representantes da sociedade civil que irão integrar o Conselho da Cidade de 

Piracicaba, nos termos da Lei Complementar nº 405/2019, art. 162, inciso II; 

II - propor a interlocução entre gestores públicos do Executivo com o Legislativo Municipal e 

os diversos segmentos da sociedade para assuntos relacionados ao Plano Diretor de Cidade 

Inteligente de Piracicaba; 

III – propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as 

diferenças de sexo, idade, raça e etnia, para a formulação de proposições para Plano Diretor de 

Cidade Inteligente de Piracicaba; 

IV - propiciar e estimular a gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 2º A 7ª Conferência Municipal da Cidade será pública e acessível a todos os cidadãos e 

cidadãs. 

 

Art. 3º A 7ª Conferência Municipal da Cidade será presidida pelo Diretor-Presidente do 

Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba - IPPLAP e, na sua ausência ou impedimento 

eventual, por membro por ele indicado. 

 

Art. 4º Compete ao IPPLAP: 

I - definir data, local e pauta; 

II - elaborar o Regimento da Conferência Municipal; 

III - planejar a infraestrutura para a realização da 7ª Conferência Municipal da Cidade, 

organizando toda sua execução; 

IV - mobilizar a sociedade civil e o poder público, no âmbito de sua atuação no município, 

para sensibilização e adesão à 7ª Conferência Municipal da Cidade; 

V – orientar as votações para os novos representantes da sociedade civil junto ao Conselho da 

Cidade, observando a legislação aplicável; 

VI – explanar sobre o Plano Diretor de Cidade Inteligente de Piracicaba; 

V - debater sobre os tópicos do Plano Diretor de Cidade Inteligente de Piracicaba e colher suas 

propostas. 

 

Art. 5º A Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba será realizada observando a seguinte 

ordem dos trabalhos: 
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I - credenciamento; 

II - abertura; 

III - leitura e aprovação deste Regimento Interno, por meio de votação com deliberação de 

50% mais um dos votos; 

IV - pronunciamento do Prefeito e outras autoridades presentes; 

V - eleição dos novos representantes da sociedade civil junto ao Conselho da Cidade; 

VI - apresentação do temário: Plano Diretor de Cidade Inteligente; 

VII - debate sobre o temário e indicação de propostas da sociedade civil para os tópicos do 

Plano Diretor de Cidade Inteligente de Piracicaba; 

VIII - encerramento. 

 

CAPÍTULO III 

DO TEMÁRIO 

 

  Art. 6º A 7ª Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba terá como tema: Plano Diretor 

de Cidade Inteligente de Piracicaba. 

 

Parágrafo único. Os tópicos de debate seguirão as orientações fornecidas pelo IPPLAP no 

evento. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 7º A 7ª Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba, em suas diversas etapas, 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, os quais poderão participar das apresentações e debates acerca 

do tema proposto. 

§ 1º Os representantes dos diversos segmentos da sociedade civil, de acordo com o inciso II, 

art. 162, da Lei Complementar nº 405/2019, 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. 

§ 2º Todos os participantes cadastrados poderão debater e apresentar propostas para os tópicos 

do Plano Diretor de Cidade Inteligente de Piracicaba. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA INSCRIÇÃO PARA VOTAR E DA VOTAÇÃO 

 

Art. 8º A inscrição de pessoas físicas, para votar e ser votado(a), que representem os 

segmentos das alíneas a, b, c, inciso II, art. 162, da Lei Complementar nº 405/2019, na eleição 

dos novos membros da sociedade civil que irão integrar o Conselho da Cidade, deverá ser realizada 

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), na Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, bairro Centro, em 

Piracicaba/SP, apresentando os documentos conforme tabela a seguir: 
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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 

 

Parágrafo único. O IPPLAP receberá os documentos até o dia 11 de outubro de 2021, 

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 de 2021, por meio do endereço 

eletrônico ou WhatsApp fornecido pelo interessado. 

 

Art. 9º A inscrição para votar e ser votado, no segmento da alínea d, inciso II, art. 162, da 

Lei Complementar nº 405/2019, na eleição dos novos membros da sociedade civil que irão integrar 

o Conselho das Cidades, será 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. 

 

Parágrafo único. 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 na plenária em reunião do Orçamento Participativo; os(as) eleitos(as) 

serão indicados(as) por meio de Ofício da Secretaria Municipal de Governo assinado, a ser 

encaminhado ao IPPLAP, 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 no evento. 

 

Art. 10. O Conselho da Cidade será composto por 32 (trinta e dois) membros e seus 

respectivos suplentes, de acordo com os seguintes critérios: 

I - 16 (dezesseis) representantes do Governo Municipal, das áreas relacionadas à Política 

Urbana, incluindo representantes do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, Empresa 

Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, Serviço Municipal de Água e Esgoto de 

Piracicaba; Secretarias Municipais de Defesa do Meio Ambiente, de Assistência e Desenvolvimento 

Social, de Governo, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, de Obras, de Mobilidade 

Urbana, Trânsito e Transportes, de Agricultura e Abastecimento, de Finanças, da Ação Cultural; 
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II - 16 (dezesseis) representantes da sociedade civil, assim distribuídos: 

a) 03 (três) representantes dos empresários, sendo, necessariamente, 01 (um) do setor 

imobiliário, 01 (um) do setor sucroalcooleiro e 01 (um) dos demais setores econômicos; 

b) 06 (seis) representantes dos movimentos sociais, sendo necessariamente, 01 (um) do 

sindicato dos trabalhadores rurais, 03 (três) do sindicato dos trabalhadores urbanos e 02 (dois) dos 

movimentos populares ou associações de moradores; 

c) 03 (três) representantes de organizações não governamentais, entidades técnicas ou 

profissionais e instituições de ensino ou pesquisa;  

d) 04 (quatro) representantes das diferentes unidades de planejamento territorial, incluindo as 

regiões norte, sul, leste, oeste, centro e área rural. 

 

§ 1º Os representantes do Governo Municipal serão indicados pela respectiva secretaria ou 

autarquia. 

 

§ 2º Os representantes da sociedade civil junto ao Conselho da Cidade serão as pessoas físicas 

que se enquadrem nos segmentos descritos no inciso II deste artigo e que se inscreveram, se 

cadastraram, assinando a lista de presença no dia do evento, estiveram presentes para votar e foram 

eleitos por seus pares. 

 

Art. 11. Os representantes eleitos da sociedade civil, para o Conselho da Cidade, serão 

nomeados para um mandato conforme art. 159 da Lei Complementar nº 405/2019. 

   

CAPÍTULO VI 

DAS PROPOSTAS PARA O  

PLANO DIRETOR DE CIDADE INTELIGENTE DE PIRACICABA 

 

Art. 12. As propostas para o Plano Diretor de Cidade Inteligente de Piracicaba poderão ser 

formalizadas por meio de tópicos, sendo que cada participante deverá escolher o tópico de seu 

interesse e se dirigir à respectiva sala para debate e escolha das propostas a serem explanadas em 

plenária, de acordo com o cronograma do evento.  

 

Art. 13. Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pelo Ipplap e Procuradoria 

Geral. 

 

Art. 14. Este Regimento produzirá seus efeitos legais a partir de sua aprovação em 

Conferência. 

 

 

Daniel Rosenthal 

Diretor-Presidente do IPPLAP 

Presidente do Conselho da Cidade 


