
As Quatro últimas Audiências Públicas realizadas na Sub-Região
Sudoeste da RMSP

Todas as audiências transcorreram com normalidade e com grande índice de participação, tanto na entrega de
contribuições por escrito como verbal e com várias falas de pessoas da população.

Como nas anteriores, algumas pessoas, tanto da sociedade civil como dos governos municipais,
compareceram as audiências e se pronunciaram como forma de marcar posição, algumas com contribuições
diferentes.

Número de participantes por audiência:

Embu Guaçu: 34 pessoas
São Lourenço: 27pessoas
Itapecerica da Serra: 57 pessoas
Embu das Artes: 54 pessoas

Autoridades Presentes:

-Embu Guaçu,contou com a participação do Vice Prefeito, Paulo Pajule, do presidente da Câmara, Agildo
Barcelar, alguns secretários e vários vereadores.

-São Lourenço da Serra, contou com o Prefeito, Ary Antonio, com o Vice- Presidente da Câmara, Leandro
de Jesus, e alguns secretários.

-Itapecerica da Serra, contou com a presença do Prefeito e presidente do Consulti, Jorge Costa, do
presidente da Câmara Márcio Roberto Pinto, do vereador Ramon Corsini e alguns Secretários.

– Embu das Artes, o prefeito foi representado pelo secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Daniel
Cassio, contou com as presenças do Presidente da Câmara, Hugo Prado, e do Vice-Presidente do Consulti,
vereador, José Aparecido Alves.



OBS: 1-Também compareceram membros da sociedade civil eleitos em assembléia.
2-O Ministério Público não compareceu a nenhuma audiência.

Os temas abordados pelos participantes das 08 audiências na sua grande maioria versaram sobre Turismo,
Meio Ambiente, Mineração, Desenvolvimento Econômico, Compensação Financeira e Mobilidade Urbana.
Foram entregues, na grande maioria propostas por escrito. Participaram cidadãos comuns, Associação
Comercial e Industrial, Associação de Arquitetos e Engenheiros, Sindicato, Ambientalistas e Representantes
na área de moradia.
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