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Pauta:  

1. Oficinas e audiências sub-regionais (Poder Público e Sociedade Civil) 

2. Calendário do processo de construção do PDUI 

 

Carolina (PMSP) abre a reunião comunicando a ausência da coordenadora do GT, Núria, que 

esteve, no fim de semana, na Conferência das Cidades com a participação de mais de 1200 

pessoas. Informa sobre o painel sobre o PDUI, no sábado a tarde, que foi um sucesso.  

Foi discutida a definição das datas em que ocorrerão as oficinas regionais. 

Segundo Chucre (EMPLASA), São Paulo terá suas oficinas regionais e, segundo ele, é preciso 

definir se São Paulo também participará das oficinas nas demais sub-regiões.  

Carolina considera que a prefeitura de São Paulo só deve participar das audiências regionais e 

não das oficinas para não parecer ingerência nos demais municípios.  

Chucre defende que a prefeitura de São Paulo deva ir nas duas ocasiões mas evidentemente, 

deixa essa decisão à própria prefeitura. 

Myrna(EMPLASA) pede que a prefeitura leve suas questões nessas oficinas para que possa 

haver o debate em cima disso, além da apresentação que será feita pela EMPLASA.  

Chucre e Carolina discordam, pois consideram que a prefeitura não deve levar suas questões 

nesse momento, mas em outros fóruns mais apropriados. 

 Chucre complementa que alguém deve levar tudo o que foi levantado até este momento para 

o plano de desenvolvimento urbano integrado de forma organizada para que o público da sub-

região possa discutir e acrescentar as demandas locais às propostas apresentadas. 

Foi registrado que a primeira oficina sub-regional do poder público seja no dia 29 de julho na 

região Sudoeste. 

Carolina pede que na próxima reunião a UEM da EMPLASA deve trazer um roteiro do que será 

feito nas apresentações das oficinas sub-regionais. Assim, o grupo debate o conteúdo e 

formato dessas apresentações.  

Myrna acrescenta que para cada oficina é necessário uma apresentação específica levando em 

consideração as características e propostas feitas naquela sub-região. 



Pepito (EMPLASA) mostra o novo cronograma de trabalho. 

Carolina diz que como o caderno de propostas deve estar pronto em primeira versão para o 

mês de setembro, as oficinas sub-regionais devem ser antecipadas para os meses de julho e 

agosto. Neste caso as audiências regionais iriam para novembro e dezembro, sobrando 

setembro e outubro para que ocorram as oficinas com a sociedade civil. 

Pepito disse que vai colocar na plataforma o novo calendário discutido na reunião e acrescenta 

que desta forma até o fim de agosto o espaço na plataforma permanecerá aberto para o envio 

de propostas. 

Representantes da Prefeitura de São Paulo aproveitam para comunicar que as audiências 

municipais mobilizadoras da capital ocorrerão no dia 12 de julho extra-oficialmente e no mês 

de agosto de forma oficial.  

Próxima reunião deste GT agendado para segunda-feira dia 11 de julho às 14:00 horas  

 

 


