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FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

O CMDU possui 2 (duas) formas de participação nas 

reuniões: 

 

1) Através de inscrição para o preenchimentos das 

vagas , para um novo mandato, quando estiverem 

abertas por meio de Edital,  conforme a Lei de 

Criação do Conselho nº 6.426 de 12 de abril de 

1991, artigo 1º e 2º ( transcritos abaixo): e alterado 

na Lei nº 8.342 de 30 de maio de 1995, artigo 2º: 

Artigo 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, de caráter consultivo 

e fiscalizador, tendo por objetivo promover a participação, autônoma e organizada da 

comunidade, no processo de planejamento e discussão da evolução urbana do Município, nos 

termos do artigo 172 da Lei Orgânica Local. 

Artigo 2º - A representação da sociedade no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - 

C.M.D.U. - dar-se-á por meio dos seguintes segmentos sociais: (Alterado pela Lei nº 8.342, de 

30/05/1995) 

I - Segmento Popular, onde participam Associações de Moradores, SABs, Conselhos Populares, 

Movimentos Populares e outros; (Alterado pela Lei nº 8.342, de 30/05/1995) 

II - Segmento Sindical, representativo dos trabalhadores; 

III - Segmento Ecológico, onde participam entidades de defesa e controle ambiental; 

IV - Segmento Empresarial, por suas entidades representativas; 

V - Segmento Técnico-Profissional, integrado pelas entidades profissionais representativas; 

VI - Segmento Institucional, pelos Poderes Legislativo e Executivo; 

VII - Segmento Universitário, representado pelas universidades locais; 



Parágrafo Único - As entidades referidas nos incisos I a V deverão atender ao disposto no 

artigo 95 da Lei Orgânica Municipal. (Alterado pela Lei nº 8.342, de 30/05/1995) 

Lei nº  8.342 

"Artigo 2º. 

I - Segmento popular, onde participam Associações de Moradores, SABs, Conselhos Populares 

e Movimentos Populares". 

III - No Parágrafo Único do Artigo 2º.: 

"Artigo 2º 

Parágrafo único - As entidades referidas nos incisos I a V deverão atender ao disposto 

no artigo 95 da Lei Orgânica Municipal e serão eleitas em Assembléias dos respectivos 

segmentos ou indicadas pela maioria das entidades que compõem o segmento devendo, neste 

caso, estarem inscritas junto à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente". 

IV - No # 1º do artigo 3º, alterado pela Lei nº 7.565/93 . 

"# 1º- Com exceção dos representantes do segmento institucional, que serão indicados pela 

Câmara Municipal e pelo Prefeito Municipal, e do segmento universitário que serão indicados 

pelos Reitores da UNICAMP e da PUCCAMP, os demais representantes serão indicados pelas 

entidades eleitas ou indicadas". 

V - No artigo 5º.: 

"Artigo 5º - O mandato das entidades no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será 

de 04 (quatro) anos admitida a recondução a critério do segmento 

 Obs. As Entidades inscritas e aprovadas deverão disputar as vagas 

dentro do segmento inscrito através de Assembleia para este fim.   

         A íntegra destas Leis estão disponibilizadas neste mesmo link.  

 

2) Participação esporadicamente, seguindo o 

disposto em seu Regimento Interno, conforme 

artigo 13, transcrito abaixo: 

 

Artigo 13 - Desde que o Presidente do Conselho seja comunicado, com pelo 

menos 24(vinte e quatro) horas de antecedência do início da reunião, as mesmas 

poderão contar com a presença de técnicos, consultores ou convidados, sendo-

lhes facultada manifestação para esclarecimento dos Conselheiros, dentro do 

prazo estipulado pelo Presidente. 

Obs. O pedido para participação deverá ser encaminhado ao 

Presidente do CMDU através do e-mail: cmdu@campinas.sp.gov.br 

        A íntegra deste Regimento Interno está disponibilizado neste 

mesmo link. 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/85355#art95
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/91611

