
 
 

REGULAMENTO DA 1ª CONFERÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DA CIDADE DE 
ITAPEMA PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 
 

CAPITULO I 
Da Finalidade 

 
Art. 1º - O objetivo deste regulamento é definir as regras de funcionamento para a 1ª 
Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema, convocada no Edital Publicado em 25 de 
Julho de 2014. 
 
 

CAPITULO II 
Da Realização 

 
Art. 2º - A 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema será realizada no dia 11 de 
Agosto de 2014, Escola Municipal Educar, localizada na Rua 230, nº 415 – Bairro Meia Praia.  
 
Art. 3º - A 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema será constituída por:  
 

a) Inscrição e Credenciamento 
b) Abertura 
c) Mesa Coordenadora 
d) Plenárias  

 
 

CAPITULO III 
Da Coordenação e Supervisão 

 
Art. 4º - A 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema será presidida pelo Secretário 
Municipal de Governo e Planejamento Estratégico e, na sua ausência ou impedimento 
eventual, pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano ou seu representante designado.  
 
Art. 5º - A coordenação da 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema ficará a cargo 
do Conselho Executivo do Plano Diretor, presidida pelo Secretário Municipal de Governo e 
Planejamento Estratégico ou seu representante quando de sua ausência. A referida 
coordenação deverá:  
 

a) Relatar as conclusões e resultados da Plenária Final da 1ª Conferência Extraordinária 
da Cidade de Itapema no prazo máximo de 05 (cinco) dias para publicidade, 
encaminhamento ao Poder Legislativo e ao Ministério Público. 

b) Resolver os casos omissos quando a plenária não estiver reunida. 
 

CAPITULO IV 
Da Inscrição e Credenciamento 

 
Art. 6º - Serão aceitos como participantes aptos a se manifestarem e a votar todos os aqueles 
que tenham residência fixa no Município de Itapema, que sejam maiores de idade, exercendo 
o pleno direito como cidadão, individualmente ou como representante de um dos 
agrupamentos reconhecidos como sendo da sociedade civil organizada. 



 
 

§ 1º - Não poderão participar com direito a voz, voto e a candidatura a delegado: 
a) Cidadãos impedidos do exercício político por decisão da justiça; 
b) Cidadãos que tenham residência fixa em outro município; 
c) Cidadãos estrangeiros sem naturalização 
d) Cidadãos que por algum motivo estejam impedidos de exercer o direito de 

eleitor; 
e) Cidadãos menores de idade (18 anos) na data da realização da 

Conferência. 
§ 2º - Aqueles que estiverem enquadrados no parágrafo anterior poderão participar 
apenas como observadores, sem direito a voz, voto e candidatura a delegado. 

 
Art. 7º - A inscrição e credenciamento se dará da seguinte forma: 
 

a) O período de inscrição e credenciamento estará aberto apenas no dia da 
Conferência nos horários previamente determinados; 

b) No acesso ao local da Conferência estarão dispostas mesas de inscrição 
divididas pelos seguintes segmentos: 

 
i) SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL 

1) Movimentos Populares 
2) Segmentos Empresariais 
3) Segmentos de Trabalhadores 
4) Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa 
5) Organizações Não Governamentais – Terceiro Setor 

 
ii) GOVERNO 

 
c) Na ficha de inscrição conterá o nome, o endereço, o contato telefônico 

e/ou e-mail, número de registro que comprove sua identidade – deverá ser 
apresentada no ato da inscrição Carteira de Identidade, CNH ou CPF; 

d) Para aquele participante que desejar ser candidato a Delegado, deverá ser 
apresentado: 
i) Carta de Credenciamento emitido pela 

entidade/instituição/agrupamento a qual esteja representando, 
devidamente assinada pelo do seu representante legal acompanha 
de cópia de um documento, com fé pública, que ateste a 
existência da entidade/instituição/agrupamento; 

ii) Ficha de inscrição como candidato individual ao segmento pelo 
qual deseja disputar a vaga de delegado devidamente assinada. 

iii) Não há limite do número de candidaturas. 
e) No ato da inscrição e credenciamento será feita a identificação do 

participante através de crachá e pulseira com a cor do segmento ao qual 
estará representando; 

 
§ 1º - A inscrição e o cadastramento se dará apenas no dia previsto para a realização 
da 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema, iniciando-se 2 (duas) horas 
antes da abertura; 
§ 2º - Na ausência de candidaturas suficientes para preencher as vagas disponíveis 
para cada um dos segmentos será definida, ao final da Conferência, uma nova data 
para apresentação de candidatos a delegados e para a eleição dos mesmos; 
 



 
Art. 8º - Serão eleitos dentro do segmento da Sociedade Civil Organizada, 42 (quarenta e dois) 
delegados, sendo 21 (vinte e um) titulares e 21 (vinte e um) suplentes, assim dispostos: 
 

SOCIEDADE CIVIL 

%  
em relação 

ao 
segmento 

Titulares Suplentes Segmento 

%  
em relação ao 

Colégio de 
Delegados 

38,10% 8 8 

MOVIMENTOS POPULARES (Associações de 
Moradores, Associações por Conquistas de 
Moradia, Transporte Público, Regularização 
Fundiária, etc. Associações de Pais e Mestres, 
Associações de Grupos Sociais Específicos, 
Associações Religiosas, Clubes de Serviços, etc.) 

52,5% 

19,05% 4 4 

EMPRESÁRIOS (Segmento Produtivo, Sindicatos 
Patronais, Associações de Empresas e 
Empresários, Clubes de Diretores do Segmento 
Produtivo, Federações do Setor Produtivo, etc.) 

 
19,05% 4 4 

TRABALHADORES (Segmento Laboral – Sindicatos 
de Trabalhadores, Associações de Trabalhadores, 
etc. ) 

 
 

14,30% 3 3 

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS E DE 
PESQUISA (Associações de Profissionais Liberais, 
Autarquias de Profissionais, Representantes de 
Universidade, Entidades de Cientistas ou de 
Pesquisa, etc.) 

9,50% 2 2 

ONGS – Organizações do Terceiro Setor 
(Organizações Não Governamentais, Organizações 
Sociais e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público) 

100% 21 21  

 
Art. 9º - Serão indicados pelo Prefeito Municipal dentro do segmento do Governo, 38 (trinta e 
oito) delegados, sendo 19 (dezenove) titulares e 19 (dezenove) suplentes, assim dispostos: 
 

GOVERNO 

%  
em relação 

ao 
segmento 

Titulares Suplentes Segmento 

%  
em relação ao 

Colégio de 
Delegados 

84,20% 16 16 GOVERNO MUNICIPAL  
 

47,5% 
10,50% 2 2 GOVERNO ESTADUAL 

5,30% 1 1 GOVERNO FEDERAL 

100% 19 19  

 
 

CAPITULO V 
Do temário 

 
Art. 10º - A 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema abordará: 
 

a) como Lema: "Desenvolvimento Urbano Sustentável com a Participação da Sociedade" 
e; 

b) como Tema: "Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Itapema” com 
a síntese da Leitura Técnica e Leitura Comunitária. 
 



 
 

 
SEÇÃO I 

Da Abertura 
 
Art. 11 - O início oficial da 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema será marcado 
pela solenidade de abertura a ser realizada no dia 11 de Julho de 2014, nos horário e local 
indicado na programação: 
 

Horário Evento 

das 16:30 hs. Início do Credenciamento dos Participantes por Segmento 

das 19:00 hs. Término do Credenciamento dos Participantes por 
Segmento 

das 18:30 hs às 19:00 hs. Abertura da Conferência 

das 19:00 hs às 19:30 hs. Leitura e Aprovação do Regulamento da Conferência 

das 19:30 hs às 20:30 hs. Apresentação da Leitura Técnica e Comunitária 

das 20:30 hs às 20:45 hs. Intervalo 

das 20:45 hs às 22:00 hs. Eleição dos Delegados 

22:00hs Encerramento do Evento 

 
Art. 12 - A Mesa de Abertura será composta pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da 
Câmara de Vereadores, pelo representante do Ministério Público Estadual, por representantes 
de órgãos públicos estadual e federal, pelo Secretário Municipal de Planejamento Estratégico e 
pelo SecretárioMunicipal de Planejamento Urbano.  
 

SEÇÃO II 
Da Mesa Coordenadora 

 
Art. 13 - A Mesa Coordenadora terá como objetivo tratar do Tema Central da 1ª Conferência 
Extraordinária da Cidade de Itapema, que é a Revisão do Plano Diretor do Município de 
Itapema – Lei Complementar Nº 07/2002 de modo a relatar as etapas já realizadas, coordenar 
e organizar a eleição dos delegados e definir a agenda das etapas seguintes.  
 
Art. 14 - A Mesa Coordenadora será precedida da apresentação e aprovação do presente 
Regulamento da 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema, cuja plenária será 
presidida pelo Coordenador Geral do evento.  
 
Art. 15 - A abordagem das questões centrais na Mesa Coordenadora dar-se-á mediante a 
apresentação das Leituras Técnica e Comunitária, realizada pelo expositor selecionado pela 
Conselho Executivo do Plano Diretor, e a organização da eleição dos delegados. 
 

§ 1º - O coordenador da Mesa será aquele indicado pelo Conselho Executivo do Plano 
Diretor.  
§ 2º - O expositor disporá de 45 (quarenta e cinco) minutos, para expor o resultado da 
Leitura Técnica e Leitura Comunitária.  

 
Art. 16 - Após a exposição, o Coordenador da Mesa abrirá a palavra ao Plenário para 
considerações durante 15 (quinze) minutos improrrogáveis e no máximo 10 (dez) inscrições.  
 

§ 1º - Os inscritos poderão manifestar-se por escrito ou verbalmente durante este 
período, mediante perguntas ou observações pertinentes ao tema.  
§ 2º - O tempo máximo para cada intervenção será de 1,5 (um e meio) minutos.  



 
 
 

SEÇÃO III 
Da eleição dos delegados 

 
Art. 17 - Serão eleitos 80 delegados sendo, 40 (quarenta) titulares e 40 (quarenta) suplentes, 
dos quais, 42 (quarenta e dois) delegados, entre titulares e suplentes representantes da 
Sociedade Civil Organizada e, 38 (trinta e oito) delegados, entre titulares e suplentes 
nomeados pelo Prefeito Municipal como representantes do Governo, respeitadas as 
proporcionalidades de representação dos diversos segmentos participantes, a seguir descritos: 
 

SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
Movimentos Sociais e Populares   8 Titulares  e  8 Suplentes  
Trabalhadores - Entidades Sindicais                    4 Titulares  e  4 Suplentes 
Empresários – Entidades de Classe   4 Titulares  e  4 Suplentes 
Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa  3 Titulares  e  3 Suplentes 
Organizações não Governamentais   2 Titulares  e  2 Suplentes 

 
GOVERNO 

Gestores Municipais, Estaduais e Federais  19 Titulares e 19 Suplentes 
 
Art. 18 - A eleição dos delegados na 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema será 
encaminhada na forma que se segue:  
 

a) Os segmentos reúnem-se separadamente, sob orientação e fiscalização da Mesa de 
Coordenação da Conferência, através de um secretário geral, fiscais e/ou mesários; 

b) São apresentados os candidatos a delegados em cada grupo de segmento, 
previamente inscritos no ato do credenciamento; 

c) Cada candidato terá até 5 (cinco) minutos para se apresentar e apresentar suas 
propostas; 

d) Concluída a apresentação dos candidatos, todos os participantes do segmento passam 
a escolha do seu candidato, através de voto secreto, em cédulas preparadas no ato da 
votação; 

e) Serão eleitos delegados e suplentes pela ordem do número de votos alcançados, ou 
seja, o que obtiver maior número de votos será o primeiro titular e assim por diante e, 
após eleitos os delegados titulares, serão eleitos os suplentes seguindo a seqüência do 
número de votos alcançados. 

f) Será lavrada a ata da votação com a contagem dos votos e com a lista dos eleitos, e 
esta será encaminhada a Mesa Coordenadora da Conferência. 
 

Art. 19 – Após concluída a eleição dos delegados, a Mesa Coordenadora fará a leitura dos 
delegados eleitos, pela ordem de votação: os titulares e, posteriormente, os suplentes.  
 

SEÇÃO IV 
Das Plenárias 

 
Art. 20 - As Plenárias terão como função aprovar o Regulamento da 1ª Conferência 
Extraordinária da Cidade de Itapema, apresentar considerações acerca da Leitura Técnica e 
Comunitária, apresentar moções e resolver os casos omissos no Regimento e no Regulamento.  
 
Art. 21 - Participarão nas Plenárias:  
 



 
a) Todos os cidadãos inscritos que não estejam impedidos de participar; 
b) Os observadores sem direito a voto; 
c) Convidados com direito a voz. 

 
Art. 22 - Será objeto de debate e votação:  
 

a) o Regulamento da 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema; 
b) a escolha dos delegados; 
c) a apresentação de moções por parte dos participantes; 
d) a resolução dos casos omissos ao Regimento e Regulamento 

 
Art. 23 - As moções deverão ser encaminhadas à Mesa Coordenadora até a conclusão da 
votação dos delegados e deverão ser feitas por escrito seguindo para votação da seguinte 
forma:  

a) Leitura das moções à plenária; 
b) Aprovação ou rejeição da moção através do voto aberto. 

 
§ 1º - Em caso de empate será permitida defesa de 2 (dois) minutos, e votação das 
questões não consensuais.  
§ 2º - Cada moção deverá ser assinada por, pelo menos, 30 pessoas inscritas na 
Conferência; 

 
Art. 24 – Encerradas a eleição dos delegados, através do recebimento das atas de votação, 
feitas a leitura e votação das moções, a Mesa Coordenadora fará a leitura da lista dos 
delegados, titulares e suplentes, eleitos como representantes da Sociedade Civil Organizada e, 
os delegados indicados pelo Governo, definindo a data de posse que também será a data da 
primeira reunião do Colégio dos Delegados para a Revisão do Plano Diretor de Itapema. 
 
Art. 25 – Após feita a leitura será dada por encerrada a 1ª Conferência Extraordinária da 
Cidade de Itapema. 
 
Art. 26 - O resultado da 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema será sistematizado 
e o relatório será publicado, encaminhamento ao Poder Legislativo e ao Ministério Público no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento do evento.  
 

SEÇÃO V 
Disposições Gerais 

 
Art. 27 - Será assegurado, pela Mesa Coordenadora da Plenária, o direito à manifestação, 
“QUESTÃO DE ORDEM”, aos participantes que tem direito a voz e voto, sempre que qualquer 
um dos dispositivos deste regulamento não estiver sendo observado.  
 

§ 1º - A “Questão de Ordem” deverá ser feita em primeira instância à Mesa 
Coordenadora da 1ª Conferência Extraordinária da Cidade de Itapema.  
§ 2º - As “QUESTÕES DE ORDEM” não serão permitidas durante o regime de votação.  

 
Art. 28 - Nos processos de votação em plenária, somente será feita a contagem de votos 
quando não for possível avaliar o resultado por contraste ou não houver acordo sobre o 
resultado na mesa coordenadora. 
 



 
Art. 29 - Nos processos de votação dos delegados, os votos serão através de sufrágio secreto e, 
após encerrado o prazo de votação, será feita a contagem de votos e anotados na ata da 
votação quando será encaminhado o resultado à Mesa Coordenadora. 
 
Art. 30 - Serão conferidos certificados de participação na 1ª Conferência Extraordinária da 
Cidade de Itapema aos participantes inscritos, aos delegados, aos convidados, aos expositores 
e aos relatores, especificando a condição da participação no evento.  
 
Art. 31 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Executivo do Plano Diretor criado 
pela Portaria nº 029/2014, a seguir subscritos: 
 
 
 
 

ALFREDO MARIN JUNIOR 

Procuradoria Geral do Município 

LEONARDO ARLINDO CORDEIRO 

Secretaria de Governo e Planejamento Estratégico 

 

 

LEONARDO TICIANO SCHMITT NUNES 

Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema 

 

 

MARCOS AURÉLIO DA SILVA 

Secretária de Coordenação e Gestão do Gabinete 

 

 

TIAGO JOSÉ ALEXANDRE 

Secretaria de Administração 

 

 

WESLEY CARLOS DA SILVA 

Secretaria de Planejamento Urbano 

 
 

 

 


