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DECRETO MUNICIPAL Nº 2160, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

“Dispõe sobre a Criação da Comissão Preparatória da 2ª 

Conferência Municipal das Cidades e dá outras 

providências”. 

 

A Prefeita Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas 

pelo inciso XVII do art. 64 da Lei Orgânica do Município, combinada com o disposto na  Resolução 

Normativa nº 19 de 18 de setembro de 2015, do Conselho das Cidades – ConCidades; 

 

DECRETA; 

 

Art. 1º Fica constituída a Comissão Preparatória para a 6º Conferência Nacional das Cidades, com o objetivo 

de propor medidas e ações necessárias à realização da referida Conferência. 

 

Art. 2º A Comissão Preparatória será composta pelos seguintes membros de acordo com a representação: 

I - Gestores, administradores públicos e legislativos - estaduais, municipais 

a) Luisa Callegaro Cola,  

b) Thiago Bernal Penteado Dias, 

c)  Maycoln Vilas Boas de Andrade,  

d) Guilherme Gil Maffei,  

e) Cauê Teixeira.  

 

II – Movimentos populares: 

a) Rosane Luchtenberg,  

b) Fernanda Nadir da Silva,  

c) Diego Santos. 

 

III – Trabalhadores, por suas entidades sindicais 

a) Rogério Altair Pinheiro ,   

 

IV - Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano 

a) Luciano da Costa Alves  

 

V - entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais 

a) Sérgio Saturnino Januário 
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VI - ONGs com atuação na área do Desenvolvimento Urbano 

a) Eduardo Arno Mafra  

 

Art. 3º A Comissão será presidida pela Sra. Luisa Callegaro Cola, e terá como competência:  

 

I – Adotar o Regimento, no que se refere ao âmbito Municipal, contendo critérios de participação, eleição de 

delegados para a  etapa estadual, respeitadas as definições deste  regimento estadual, bem como a 

proporcionalidade de distribuição dos segmentos, conforme art. 21. 

 

II - definir data, local e pauta da Conferência Municipal, que serão públicas e acessíveis a todos os cidadãos e 

cidadã, mantidos para eleição dos delegados (as) os critérios das entidades representativas no art.21. 

 

III – elaborar cópia do decreto municipal de convocação da Conferência, quando convocado pelo Executivo, 

ou edital de convocação, se pela sociedade civil, bem como a comprovação de ampla divulgação nos meios de 

comunicação local e regional, conforme disposto no  art 21 º,§1 deste regimento. 

 

IV – produzir ato administrativo (resolução, portaria ou edital) que institui a comissão Preparatória Municipal 

conforme proporcionalidade estabelecida no art 21 deste Regimento. 

 

V – mobilizar a sociedade civil e o poder público, no âmbito de sua atuação no município, para sensibilização 

e adesão à 6ª Conferência Nacional das Cidades. 

 

VI – a  Comissão Preparatória Municipal deverá prever na programação da Conferência Municipal o tempo 

necessário para debater o temário, sem prejuízo do conteúdo, sendo que este tempo não pode ser inferior a 

carga horária de 8 horas, excluindo a cerimônia de abertura, executando as capitais dos estados, que terão 

carga mínima de 12horas, excluindo a cerimônia de abertura. 

 

VII - preencher o formulário disponibilizado pela coordenação Executiva da 6ª Conferência Nacional das 

Cidades por meio do sítio eletrônico a ser disponibilizado pelo Ministério das Cidades, com as informações da 

Conferência Municipal, até 15 dias após a realização da mesma. 

 

§ 1º A 2ª Conferencia Municipal da Cidade terá como temática:  “A Função Social da  Cidade e da 

Propriedade”, como lema: “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas” 

 

§ 2º A Comissão Preparatória Municipal deve enviar as informações dos incisos I ao IV deste artigo  para o 

CONCIDADES/SC, no máximo, até 10 dias úteis após a convocação da referida Conferência, a fim de validá-

la.    
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Art. 4º Para operacionalização da 2ª Conferência Municipal das Cidades, a Comissão Organizadora contará 

com o apoio dos seguintes Órgãos:  

 

I  - Associação dos Municípios da região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI 

 II – Secretaria de Planejamento do Estado; 

III – Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana;  

IV Controladoria Geral  

V - Secretaria de Administração 

VI – Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de Bombinhas - FAMAB 

VII – Gabinete do Prefeito 

 

Art. 5º A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com colaboradores eventuais para auxiliar na 

operacionalização da 2º Conferência Municipal das Cidades.  

 

Parágrafo único. Consideram-se colaboradores eventuais as instituições e organizações governamentais ou de 

sociedade civil, da administração Pública ou de iniciativa privada, prestadoras de serviços de atendimento ao 

idoso, bem como consultores e convidados.  

 

Art. 6º. A 2ª Conferência Municipal das Cidades, será regida por regimento aprovado em assembleia  que irá 

dispor sobre a organização e o funcionamento desta, inclusive sobre o processo de escolha de seus delegados. 

 

Art. 7º. As despesas com a organização da etapa municipal para a realização da 2ª Conferência Municipal da 

Cidade correrão por conta de recursos orçamentários da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, que 

poderá receber apoio de outros segmentos. 

 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ANA PAULA DA SILVA 

Prefeita Municipal 

 

 


