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1. Fechar a proposta de roteiro para realização das AUDIENCIAS REGIONAIS. 

2. Discussão sobre o formato de recepção de propostas vindas da sociedade. 

  3.     Elaborar proposta de adequação no cronograma das atividades participativas 

Item 1 

É apresentada por Cristina Cestari (Emplasa) a proposta para o roteiro das oficinas, audiências 

regionais e eleição de representantes da sociedade civil. A proposta foi aceita com pequenos ajustes em 

relação à distribuição do tempo. Há consenso de que poderá haver mais de uma oficina temática e a 

eleição de representantes da sociedade civil. 

Foi esclarecido que nas oficinas cuja duração é de período integral, refeições ficam a cargo dos 

participantes e deverá ser fornecida lista de restaurantes próximos ao local dos trabalhos. 

Item 2 

Fernando Chucre (Emplasa) comunica que a plataforma já está recebendo propostas da sociedade 

civil e as mesmas estão disponíveis para consulta a exemplo das propostas do poder público. Há a 

sugestão por parte de Núria (PMSP) da inclusão de uma quarta "caixa" na plataforma com as propostas 

consolidadas. Nessa caixa deverá haver abertura para comentários, sugestão de supressão, apoio ou 

alteração de redação. Essa caixa será usada nas oficinas e audiências regionais. Pepito (Emplasa) se 

responsabilizou por providenciar as alterações na plataforma do PDUI. 

O GT pediu que seja elaborado layout de caderno preliminar de propostas a ser levado às audiências 

regionais. Nesse caderno estarão contidas as propostas consolidadas na nova caixa. Pepit também se 

propôs a apresentar um modelo para discussão. 

Item 3 

Foi estabelecido prazo limite para recebimento de propostas que deverão constar no caderno 

preliminar (antes das oficinas e audiências regionais): 30 de Junho de 2016. Para o recebimento e 

sistematização das sugestões que farão parte do primeiro caderno de propostas: 30 de setembro de 

2016. 

- Outros assuntos 

- Sub-região oeste está com dificuldades de fazer audiências de mobilização antes das eleições 

municipais deste ano e isso causa preocupação. Essas audiências são muito importantes, pois além da 

mobilização da sociedade, atendem ao Estatuto da Metrópole, Lei n◦ 13.089/2015. A coordenação do 

PDUI deverá estar presente nas reuniões do CIOESTE para conversar com Prefeitos da sub-região. Foi 

igualmente sugerida uma reunião específica com prefeitos da sub-região. 



Brígida ( ) apresenta um breve relatório das reuniões havidas na sub-região sudoeste e destaca o 

crescimento da participação da população. 

Isis ( ) comunica sobre a realização das primeiras reuniões da sub-região norte com excelente 

participação da população. Comunica a alteração da data da audiência de Francisco Morato. Quanto à 

Cajamar, devido à mudanças na prefeitura, esse agendamento ainda não se viabilizou. 

 

 

 

 

 


