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Data: 25/04/2016 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta:  

1. Aprovação da apresentação a ser feita nas Audiências Mobilizadoras 

2. Discutir o método de eleição dos representantes da Sociedade Civil na instancia deliberativa 

3. Estrutura das Oficinas e das Audiências Regionais 

 

Discussões: 

Item 1:  

 Fernando Chucre (Emplasa) apresenta o power point a ser utilizados nas audiências de 

mobilização e são sugeridas poucas alterações. 

 Brígida Sacramento (Assessora Especial e Coordenadora da Sub-Região Sudoeste - 

RMSP) relata as últimas audiências de mobilização havidas nos municípios. Sugere que 

todos os técnicos que fazem apresentações tenham a mesma fala, padronizada. 

Comenta sobre as ilustrações da Cartilha do Cidadão Metropolitano ao citar Saúde e 

Educação como temas não incluídos no PDUI, expressamente, acaba suscitando mais 

dúvidas do que esclarecimentos. As explicações sobre o escopo do PDUI cabem na 

apresentação. 

 Decidiu-se que será preparado um documento que explique de forma clara essas 

questões. 

Item 2:  

 Em relação à eleição de pessoas que deverão participar da instância deliberativa, 

deverá acontecer na última das audiências regionais, mas este assunto ainda é passível 

de ajuste. Cita como exemplo a eleição dos representantes da sociedade civil no 

processo da Conferência das Cidades. Houve consenso de que a eleição deve ser feita 

por segmento e determinados procedimentos para as eleições. Para cada segmento 

serão eleitos um titular e um suplente. Será apresentado um modelo para a eleição 

dos representantes dos segmento a ser apresentada na próxima reunião. 

item 3: 

Os roteiros das oficinas deverão ser encaminhados para a próxima reunião deste GT, cuja 

pauta deverá ser: 

a) fechar a proposta de roteiro para a realização das audiências regionais 

b) Discussão sobre o formato de recepção de propostas vindas da sociedade. 

c) Elaborar proposta de adequação no cronograma das atividades participativas. 

 

 


