
Grupo de Trabalho Processo de  Participação  e Comunicação 

 PDUI - RMSP  

 

Data: 18/04/2016 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta:  

1 - Balanço das primeiras audiências;  
   
2 - Apreciação do PPT a ser utilizado nas próximas audiências municipais (trazer 
contribuições);  
   
3 - Proposta de Agenda das próximas reuniões e produtos do GT Participativo. 

 

Desenvolvimento do trabalho 

item 1. 

A coordenação deste GT fica definida com a aceitação de Núria (PMSP) para essa função. 

Solicita um balanço das primeiras audiências mobilizadoras.  

Brígida Sacramento C. Santos ( Coordenação do Conselho Consultivo da Região Sudoeste - 

Consulti/SSAM )  expõe sobre as quatro primeiras reuniões e fala da baixa frequência de 

público, denominador comum dessas audiências cuja finalidade é justamente a de mobilizar a 

população para a participação. Os membros dos Consulti e Consórcios são os responsáveis por 

essas convocações e não têm obtido muito sucesso porque, segundo Brígida, o momento 

político não permite. Sobre a indagação de Fernando Chucre (EMPLASA) sobre possível ajuda 

da coordenação do PDUI e da Emplasa, Brígida respondeu que no presente momento não há 

como ajudar, mas a Emplasa deverá encaminhar convites nominais aos Prefeitos e Vereadores 

reforçando a importância da presença. 

Para as audiências regionais devem ser providenciadas maiores inserções na mídia televisiva. 

Brígida ainda comenta sobre as apresentações que precisam ter uma linguagem menos 

técnica, mais atrativa para o público em geral. 

Em relação a perguntas por parte do público sobre o escopo do PDUI (entrar saúde e 

educação, por exemplo), devem ser encaminhadas à coordenação para verificação de sua 

inclusão ou da justificativa para exclusão. 

item 2. 

Carolina (PMSP) apresenta uma nova estrutura para o power point a ser levado nas audiências 

de mobilização: Problemas metropolitanos, Estatuto da Metrópole, Elaboração do PDUI e 

Processo Participativo.  Contém mais mapas e pretende ser mais dinâmica, mas observou-se 

no GT que ela ainda está muito longa. 



Joaquim (PMSP) resalta a sobreposição de Oficinas I e II. Observa que as oficinas I (poder 

público) podem ser retiradas do cronograma, já que são internas. Sugestão acatada pelo 

Gryupo. 

Núria concorda que a apresentação está muito longa, mas sugere que ela fique assime que 

cada apresentador se utilize ou não dos slides propostos de acordo com sua conveniência e 

oportunidade. 

Há ainda a sugestão de que os mapas contenham os limites municipais e que seja reforçado o 

conceito de metrópole. 

item 3. 

Ficou definido que as reuniões dete GT se darão sempre às segundas-feiras, às 14:00 h e a 

agenda de Maio será: 

02 de Maio 

09 de Maio 

16 de Maio 

23 de Maio 

2 de Maio de 2016 09 de Maio de 2016 16 de Maio de 2016  23 de Maio de 2016 

1.Discutir o método 
de eleição dos 
representantes da 
Sociedade Civil 
2. Estrutura das 
Oficinas e das 
Audiências Regionais 
3. Método de 
sistematização das 
propostas 
recepcionadas da 
Sociedade Civil 
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1
 Data-Limite para o item 1 

2
 Data-limite para os dois itens 


