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edital de convocação da 5ª conferência 
estadual das cidades do estado de São Paulo 
(convocada pela sociedade civil organizada)

A União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior – UMM/SP, a Central dos 
Movimentos Populares – CMP, A Federação de Associações Comunitárias e de Moradores do Estado 
de São Paulo – FACESP, o Movimento Nacional por Moradia Popular – MNLM, representantes do segmento 
Movimentos Populares, o Pólis - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, o Centro 
Gaspar Garcia de Direitos Humanos, a Associação Casa da Cidade, representantes do segmento Organizações 
não governamentais, a Associação dos Geógrafos do Brasil, O Conselho Regional do Serviço Social do 
Estado de São Paulo 9ª Região – CRESS, o Laboratório de Habitação e Assentamentos Precários, 
LABHAB, o Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade – LABCIDADE, ambos da Universidade de São 
Paulo, representante do segmento Associações profissionais, acadêmicas e de pesquisa, o Sindicato dos Arquitetos 
no Estado de São Paulo, SASP, representante do segmento Trabalhadores, por suas entidades sindicais, a Frente 
Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, do segmento Gestores, administradores, públicos e legislativos – 
federais, estaduais, municipais e distritais, todas entidades de atuação em nível estadual, com fundamento na Resolução 
Normativa nº14/2012, publicada no Diário Oficial da União em 11 de setembro de 2012, tornam público que:

1. Fica convocada a “V Conferência Estadual das Cidades” - etapa preparatória da V Conferência 
Nacional das Cidades - a ser realizada no período compreendido entre 1º de julho e 28 de setembro de 2013, 
sob a coordenação das entidades que assinam o presente Edital;

2. A V Conferência Estadual das Cidades desenvolverá seus trabalhos a partir do lema “Conselho Estadual 
das Cidades: Já!” e sob o tema “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”;

3. Fica constituída a Comissão Preparatória Estadual, formada por representantes das entidades abaixo subscritas, 
conforme o anexo I que integra o presente Edital de Convocação.

3.1. A comissão preparatória, por decisão de 50% + 1 (um) de seus integrantes, poderá modificar sua composição, 
para alterar a representação ora listada ou para integrar representantes de entidades e ou segmentos que não tenham 
participado inicialmente do procedimento de convocação, podendo, inclusive, deliberar pela fusão da presente 
Conferência com outra que venha a ser convocada na forma regulamentar;
     4. As questões relacionadas com a organização e funcionamento, participantes, forma de escolha dos delegados, 
recursos financeiros, etapas preparatórias, formas recursais e outras que guardem pertinência com a V Conferência 
serão detalhadas no Regimento Interno cuja íntegra encontra-se disponível nos seguintes sítios eletrônicos:www.
sp.unmp.org.br ou www.cress-sp.org.br;

São Paulo, 30 de novembro de 2012.

congresso de tecnologia da 
Informação para os municípios

DA ASSeSSORiA DO DePutADO JOãO CARAMez

O deputado João Caramez  (PSDB) participou, segunda-
feira, dia 26/11, da abertura da 13º edição do CBTIM 
(Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação para os 
Municípios), promovido pela APM (Associação Paulista de 
Municípios), no Centro de Eventos Rio Negro, em Barueri. 
Propositor da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento dos 
Municípios de Interesse Turístico, o parlamentar parabenizou a 
APM pelo apoio às cidades paulistas e destacou a importância 
da luta em favor dos municípios de interesse turístico. 

“Estamos aqui em busca de soluções e a APM contribui 
com esse valoroso debate onde apresentam novas ideias e 
novas tecnologias”, salientou o deputado, que abordou um 
tema de bastante interesse para os municípios. “A Assembleia 
Legislativa de São Paulo tem que contribuir, nós deputados 
temos que encontrar caminho e dar soluções. Por isso, estamos 
defendendo a bandeira dos municípios de interesse turístico”, 
citou Caramez, ressaltando pontos importantes do projeto de 
lei complementar que tem como objetivo o aperfeiçoamento 
da legislação referente à classificação de municípios como 
estâncias turísticas no Estado.

O presidente da APM, Francisco Rocha, falou da 
alegria em receber representantes de diferentes cidades. 
“Agradecemos a presença dos prefeitos, principalmente 
os eleitos, e contamos com vocês nos próximos eventos a 
partir de janeiro de 2013. Temos diversos parceiros que nos 
acompanham e sempre trazem o que há de melhor dentro 
do desenvolvimento tecnológico do país”.

jcaramez@al.sp.gov.br

Caramez discursa durante congresso

caminhada contra violência 
doméstica

DA ASSeSSORiA DO DePutADO GiLMACi SAntOS

No último sábado, 24/11, aconteceu em diversos estados 
e países a 2ª Caminhada “Rompendo o Silêncio”, coordenada 
pelo Projeto Raabe e idealizado pela escritora Cristiane Cardoso. 
Em São Paulo, o evento aconteceu às 13h e teve como ponto 
de partida o Largo Treze de Maio, na zona Sul de São Paulo. 
Centenas de pessoas caminharam atrás de um carro de som 

deputado participa de 
seminário do codivap 

DA ASSeSSORiA DO DePutADO héLiO niShiMOtO

O Codivap (Consórcio de Desenvolvimento Integrado do 
Vale do Paraíba) promoveu um seminário sobre Administração 
Pública Municipal, com o tema “Planejando o Futuro”, na 
manhã de sexta-feira, 23/11, no Parque Tecnológico de 
São José dos Campos. O deputado Hélio Nishimoto (PSDB) 
participou do encontro, que contou com a presença de 
prefeitos eleitos e reeleitos da Região Metropolitana do Vale, 
Litoral e Serra da Mantiqueira. O presidente do Codivap, 
prefeito Carlos Antonio Vilela, de Caçapava, abriu a série de 
palestras, com o tema “Codivap como Força Regional”. Entre 
os demais palestrantes do dia, estavam José Roberto Cunha, 
que é coordenador de desenvolvimento regional e territorial 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, Agliberto Chagas, que é o gerente executivo 
do Cecompi (Centro para a Competitividade e Inovação do 
Cone Leste Paulista) e o professor Mário Pascarelli Filho, que 

nishimoto fala durante encontro do Codivap

ANEXO I - Comissão Preparatória da Conferência Estadual das Cidades

Entidade Representante RG Segmento
Associação Casa da Cidade Guilherme P. Nascimento Nafalski 25.765.609-1 Organizações Não Governamentais

Associação dos Geógrafos Brasileiros Arlete Moysés Rodrigues 3.225.270-5 Associações profissionais,  
acadêmicas e de Pesquisa

Central dos Movimentos Populares - CMP Raimundo Vieira Bonfim 18.247.139.1 Movimentos Populares

Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos Rene Ivo Gonçalves 6.144.539 Organizações Não Governamentais

CRESS SP – Conselho Regional de Serviço  
Social - 9ª Região

Nuria Pardillos Vieira 17.729.152-5 Associações profissionais,  
acadêmicas e de Pesquisa

Federação de Associações de Comunitários e de 
Moradores do Estado de São Paulo - FACESP

Maria José da Silva 20.290.315-1 Movimentos Populares

Frente Nacional de Vereadores  
pela Reforma Urbana

André Queiróz Guimarães 17.940.544-5 Gestores, administradores públicos 
e legislativos - federais, estaduais, 
municipais e distritais

Movimento Nacional de Luta pela Moradia Antônio José de Araujo 13.864.239-4 Movimentos Populares

Pólis – Instituto de Políticas Públicas Paulo Somlanyi Romeiro 23.101.652-9 Organizações Não Governamentais

Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo Marco Antônio Teixeira da Silva 10.134.130-1 Trabalhadores

União dos Movimentos de Moradia – UMM/SP Sidnei Antônio Eusébio Pita 22.622.177-5 Movimentos Populares

atividade parlamentar
é o coordenador do curso de pós-graduação em Gerente de 
Cidade da Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), de 
São José dos Campos.“A reunião e os seminários foram muito 
importantes e proveitosos para os prefeitos de nossa região”, 
destacou Hélio Nishimoto. “Em especial, para os prefeitos que 
vão começar uma nova gestão, este tipo de encontro ajuda 
com ideias e contatos entre eles”, concluiu.

helionishimoto@al.sp.gov.br

pela Av. João Dias gritando frases contra a violência doméstica 
e cantando músicas com a cantora Sula Miranda.

O deputado Gilmaci Santos, líder do PRB na Assembleia 
Legislativa, acompanhou a caminhada, que terminou na Av. 
João Dias 1800. No local, os participantes ainda puderam 
assistir a palestras de Cristiane Cardoso e Renato Cardoso, 
apresentadores do programa The Love School; Carlinda Tinôco, 
escritora e responsável do Projeto Raabe; a desembargadora 
Maria Teresa do Amaral; a apresentadora da Rede Record, 
Tina Roma; e a delegada Rosmary Corrêa.

Para Gilmaci, a caminhada chamou a atenção para um 
grave problema. “O número de mulheres que sofrem algum 
tipo de violência em casa é muito grande e precisamos nos 
unir para combater isso”, disse. A esposa do deputado, 
Ana Barbosa, que é voluntária do projeto acompanhou a 
mobilização.A ação teve como objetivo alertar e resgatar 
mulheres vítimas de qualquer tipo de violência doméstica, 
além de apresentar o trabalho do grupo Raabe. O 
evento contou também com o apoio de grupos como o 
Godllywood, Instituto Ressoar, Associação das Mulheres 
Cristãs (AMC) e Força Jovem Brasil (FJB).

gilmacisantos@al.sp.gov.br


