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Pauta:  

1. Processo de sistematização das propostas da Sociedade Civil 

2. Propor calendário de Oficinas e Audiências Regionais .  

 

Item 1 

Abrindo a reunião, Núria pede para abrir a plataforma e verificarmos o formulário para 

entrada das propostas vindas da Sociedade Civil.  

É que ficara acordado no Guia Metodológico que somente após as Oficinas seria aberta a 

plataforma para o recebimento de propostas da Sociedade Civil e que deveria ter um 

formulário específico para tal. 

Cristina lembra que quando foi montado o calendário de Audiências Municipais Mobilizadoras, 

ficou acertado que a plataforma já estaria disponível para o recebimento de propostas, já que, 

na apresentação aprovada por este grupo, constava o endereço do site e era enfatizado o 

caminho para a participação da sociedade, ficando assim liberado para o envio de propostas. 

Isto posto, ficou acertado que manteríamos o formulário atual até o fechamento do caderno 

preliminar, 30 de junho, e já estudaremos uma nova proposta de formulário especifico para a 

Sociedade Civil, que funcionará até o fechamento das entradas no dia 30 de setembro com a 

conclusão do Caderno de Propostas que será objeto da Instância Deliberativa a ocorrer no mês 

de outubro. 

 

Item 2 

Atendendo a demanda da Secretaria Executiva, foi pedido a elaboração de proposta de 

calendário de Oficinas e Audiências Regionais, propondo número máximo de oficinas 

temáticas e audiências por sub-região para o início do processo licitatório pertinente a 

realização das mesmas. 

Foi questionado que sem o caderno preliminar de propostas e com o grande hiato que se 

formou entre as Audiências Mobilizadoras e o início das Oficinas fica difícil a estimativa de 

público. 



Núria disse que ainda não temos o texto-base aprovado e que este grupo, com base nesse 

texto, faria a estrutura do caderno preliminar. Entendem que a Emplasa está acelerando o 

processo. 

Cristina lembrou que o calendário já foi ajustado e que poderá ser novamente alongado, mas 

que devemos nos esforçar para elaborar esses produtos dentro deste calendário atual. O 

processo licitatório para impressão do material a ser levado às audiências demanda tempo; se 

desejamos começar as oficinas em meados de julho, precisamos começar a quantificar esse 

material. 

Isis disse que para as audiências mobilizadoras o consórcio ainda tem um fundo de caixa, mas 

que para as oficinas e audiências regionais não terão condições de arcar com os custos. Sugere 

um número de 8 oficinas como sendo suficientes para esgotar os temas a serem abordados. 

Cristina pondera que devemos pensar em um número possível, pois temos 63 dias úteis nesse 

período e temos cinco sub-regiões, mais a capital, e ainda as reuniões dos GTs, coordenação, 

comissão técnica e comitê executivo no mesmo período. 

Diante do impasse foi solicitado à secretaria executiva do PDUI que envie comunicado aos 

Consórcios e Consultis para que eles passem uma estimativa de público para as oficinas e 

assim, possamos elaborar o material necessário para o bom andamento das mesmas. 

Fica acordado que devemos esperar a aprovação do texto-base e a resposta da consulta aos 

Consórcios e Consultis. Sendo assim, fica suspensa a reunião do próximo dia 16/5, mantendo-

se a do dia 23/05 com a pauta: 

1. Dinâmica das Oficinas 

2. Nova ficha de recebimento de propostas da Sociedade Civil 

3. Proposta de estrutura para o caderno preliminar 

 


