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REGIMENTO INTERNO DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO NÚCLEO 

GESTOR DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ITAPEVI. 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art. 1º. O presente Regimento Interno regula a eleição de representantes regionais, entidades 

e instituições da sociedade civil, com sede e atuação no âmbito do Município de ITAPEVI, para o 

NÚCLEO GESTOR DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, doravante denominado 

“Núcleo Gestor”. 

Art. 2º  O Grupo Gestor é composto pelo poder público e sociedade civil e será diretamente 

responsável pela preparação, condução e monitoramento do processo participativo de revisão 

do Plano Diretor de Itapevi, incluindo a discussão da metodologia e as estratégias de mobilização 

social. 

§1º As propostas de conteúdo para o Plano Diretor serão apresentadas pela população de 

Itapevi, mediante site na internet, pesquisas, oficinas regionais e oficinas temática, além das 

audiências públicas.  

§2º O Núcleo Gestor não terá como atribuição a discussão do conteúdo proposto para o Plano 

Diretor, mas a garantia da participação popular na sua elaboração, durante todo o processo.   

§3º As reuniões do Grupo Gestor ocorrerão, no mínimo, uma vez por mês, na Câmara Municipal 

de Itapevi, conforme cronograma a ser divulgado na sua primeira reunião.  

Art. 3º Para fins dos trabalhos relacionados à revisão do Plano Diretor Participativo de Itapevi e 

eleição de representantes do Núcleo Gestor, fica adotada a seguinte divisão regional para o 

Município: 
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§1º As oficinas regionais para coleta de propostas relacionadas à revisão do Plano Diretor 

Participativo serão realizadas nos seguintes horários e locais:  

 Região Datas Horário Endereço 

1 04/05/2019 9:00  às 
12:00 

CEMEB FLORESTAN FERNANDES. R. Serra dos Farrapos, 
134 - Jardim Rosemary, Itapevi - SP, 06657-240 

2 04/05/2019 14:00 
às 
17:00  

CEMEB FLORIZA NUNES DE CAMARGO. Av. Ver. Benedito F. 
Chaves, s/n - Jd. da Rainha, Itapevi - SP, 06653-150 

3 18/05/2019 9:00 às 
12:00 

CEMEB GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO. R. Pedro M. 
Gonçalves, 125 – V. Dr. Cardoso, Itapevi - SP, 06654-410 

4 18/05/2019 14:00 
às 
17:00 

CEMEB PROF. PAULO FREIRE. Av. Pres. Vargas, 300 - Jardim 
Nova Itapevi, Itapevi - SP, 06694-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5 25/05/2019 9:00 às 
12:00 

CEMEB JORNALISTA JOÃO VALÉRIO DE PAULA NETO. 
Endereço: R. Bambina Amirabile Chaluppe, 492 - Amador 
Bueno, Itapevi - SP, 06680-420 

6 25/05/2019 14:00 
às 
17:00 

CEMEB BEMVINDO MOREIRA NERY. Av. Pedro Paulino, 74 
- Conj. Hab. - St. D, Itapevi - SP, 06663-000 

7 01/06/2019 9:00 às 
12:00 

CEMEB ORLANDO VILAS BOAS. Rua Periquito, Quadra 13, 
lote 36 –Jd Nova Cotia, SP, 06670-510 

 

§2º Sem prejuízo de outras formas de comunicação, nas oficinas participativas de que trata o 

§3º serão amplamente divulgadas as condições gerais para a representação da região, assim 

como a data e local da eleição geral dos respectivos representantes no Núcleo Gestor. 

Art. 4º. O Núcleo Gestor será composto por 24 (vinte e quatro) membros titulares, sendo: 

I. 11 (onze) representantes Poder Executivo; 
II.  02 (dois) representantes do Poder Legislativo; 

III. 07 (sete) representantes de movimentos sociais concernentes à defesa de direitos 
relacionados ao território, tais como habitação, associações de bairro e/ou moradores 
da cidade, sendo 01 representantes por região, conforme divisão regional constante do 
Art. 3º. 

IV. 1 (um) representantes de entidades ou de sindicato de trabalhadores; 

V.  1 (um) representantes de entidades empresariais relacionada à produção do território;  

VI.  1 (um) representantes de entidades técnicas, profissionais, acadêmicas e de pesquisa 
que refletem sobre o uso e produção da cidade; 

VII.  1 (um) representante de Organizações Não Governamentais ou de coletivos 
relacionados ao uso e produção do território, concernentes à defesa de direitos 
relacionados ao território, tais como saneamento, meio ambiente, mobilidade urbana 
etc.. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR839BR839&q=cemeb+jorn.+jo%C3%A3o+val%C3%A9rio+de+paula+neto+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqqUguTzKo1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaJafmpiYpZOUX5ekBycOL8xXKEnMOryzKzFdISVUoSCzNSVTISy3JV0jNS0ktSj28PB8ARiEHbWUAAAA&ludocid=4335111903923085926&sa=X&ved=2ahUKEwjXidzDqvrgAhVLHrkGHUKRDKsQ6BMwD3oECAoQAw
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§1º Para cada representante titular da sociedade civil, conforme incisos III, IV, V, VI e VII deste 

artigo, será eleito um membro suplente do mesmo segmento. 

§2º É facultado ao membro suplente a participação nas reuniões do Núcleo Gestor, com direito 

a voz, independente da presença do respectivo representante titular na mesma reunião.    

§3º Os representantes do Legislativo Municipal serão indicados por aquela Casa, conforme 

normas próprias. 

§4º Os representantes do Executivo Municipal serão nomeados pelo Prefeito Municipal, na 

Portaria de que trata o Art. 19. 

Art. 5º. A eleição geral dos representantes da sociedade civil para composição do Núcleo Gestor 

será realizada no dia 8 de junho de 2019, das 9:00 às 14:00, na CEMEB BEMVINDO MOREIRA 

NERY, à Av. Pedro Paulino, 74 - Conj. Hab. - St. D, Itapevi – SP, durante a realização de Audiência 

Pública convocada pelo Município.  

Art. 6º. Os representantes das entidades e instituições deverão apresentar-se na sala 

correspondente ao segmento a que pertencem, lá disponível, manifestando seu interesse em 

participar, seja como eleitores ou como candidatos à vaga de representante titular no Núcleo 

Gestor.  

Parágrafo único. O membro suplente será o segundo mais votado dentre os candidatos de cada 

segmento.  

CAPÍTULO II - DA ELEIÇÃO 
 

Art. 7º. A Assembléia de Eleição se dará por cada segmento que compõe o Núcleo Gestor, 

conforme indicado no Art. 4º.  

Art. 8º. A assembléia de cada segmento será coordenada pela Mesa Eleitoral, formada por, no 

mínimo, um servidor Municipal, cuja função é a de receber a inscrição dos representantes das 

entidades, eleitores ou candidatos, apurar os votos, lavrar a Ata de eleição, bem como  

proclamar o resultado. 

Parágrafo único. Fica criada a Comissão Eleitoral, instância recursal formada pelos servidores 

municipais que compõem as Mesas Eleitorais, na forma deste Regimento. 

Art. 9º. Os representantes das Entidades ou das regiões deverão se dirigir ao local de votação 

munidos de documento de identificação, de natureza oficial, com foto, devendo assinar a lista 

de presença.  

Art. 10.  Conhecidas as entidades candidatas a vaga no Núcleo Gestor, a partir da declaração do 

representante da entidade presente na assembléia, e após o anúncio da relação das entidades 

que pleiteiam a vaga a membro do Núcleo Gestor, terá início a votação. 

Parágrafo único. O procedimento será igual para os indivíduos não representantes de entidades, 

que pleiteiem vaga como representante regional.  
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Art. 11. A eleição se dará por meio de votação aberta, por aclamação.  

§ 1º. Serão eleitas as entidades que obtiverem maior número de votos. 

§ 2º. No caso de empate, a eleição continuará em turnos sucessivos, até o preenchimento 

integral das vagas pelas entidades que obtiverem mais votos. 

§ 3º. Ao final da eleição, constatada a existência de vagas não preenchidas para titular ou 

suplente do segmento Movimentos Populares, conforme Art. 4º, III, as vagas remanescentes 

serão preenchidas por aclamação da Plenária, não havendo restrição em relação às regiões a 

que pertençam os candidatos.           

Art. 12. A Assembléia de Eleição terá duração máxima de 30 (trinta) minutos, podendo, com 

anuências dos presentes, encerrar-se antecipadamente, quando todas as entidades habilitadas 

ao processo eleitoral tiverem votado.  

 
CAPÍTULO III - DA APURAÇÃO DOS VOTOS E PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS 

 
Art. 13. Qualquer impugnação em relação ao processo de votação, aos candidatos ou aos 

votantes deverá ser feita no momento da apuração, verbalmente ou por escrito, cabendo, no 

primeiro caso, à Mesa Eleitoral, consignar em Ata a impugnação, que conterá, necessariamente, 

o nome do impugnante, o número de identidade e os motivos da impugnação.  

Art. 14. A Mesa Eleitoral decidirá as impugnações de imediato, e registrará em Ata sua decisão.  

Art. 15. Terminada a apuração, não tendo havido nenhuma impugnação, serão proclamadas 

eleitas como titulares, as entidades mais votadas por segmento, e proclamadas eleitas.  

Art. 16. Em caso de empate, o critério para o desempate será por sorteio. 

Art. 17. A Mesa Eleitoral proclamará o nome das entidades eleitas, após o que será lavrada a 

Ata de eleição.  

Art. 18. O resultado final da eleição será anunciado em Plenária final da Audiência Pública e 

publicado no Diário Oficial.  

Parágrafo Único. O prazo de apresentação de recurso à Comissão Eleitoral será de 03 (três) dias 

úteis, a contar da data de publicação do resultado da eleição no Diário Oficial.  

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 Art. 19. Os representantes, eleitos e também os indicados, serão nomeados para compor o 

Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor de Itapevi, pelo Prefeito Municipal, fazendo publicar 

o ato de nomeação, no Diário Oficial do Município.  

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 


