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1. Oficinas  I e II Sub-regionais (Poder Público e Sociedade Civil) 

2. Proposta de estrutura para o caderno preliminar 

 

Foi discutida a montagem de um caderno específico de informações dirigido ao público das 

Oficinas I (poder público), que também dará suporte às Oficinas II (sociedade civil).  

Cristina (EMPLASA) explica que este caderno específico será composto por um diagnóstico da 

sub-região, a exemplo do texto produzido pela EMPLASA "Visões da Metrópole", além de uma 

ficha-relatório das discussões das propostas dos diversos GTs. Após as discussões neste 

estágio, é que será composto o caderno de propostas preliminar, para discussão na Oficina II 

(Sociedade Civil). 

Núria (PMSP) discorda do encaminhamento e pede para deixar registrado que o proposto no 

Guia Metodológico é a montagem do Sumário do Plano, já com as propostas encaixadas nos 

diversos parágrafos, itens e anexos. 

Cristina explica que as oficinas com o poder público foram criadas para complementar, ou 

reforçar, as atividades dos GTs, cujos encontros ocorreram apenas em São Paulo com pequena 

participação dos técnicos sub-regionais. Depois delas, serão realizadas as oficinas dirigidas à 

sociedade civil. Assim, justifica-se a necessidade de dar aos técnicos locais a oportunidade de 

discutir as propostas nos moldes das discussões nos GTs. 

Foi informado que a Emplasa está preparando as fichas-relatórios, que nada mais são do que 

uma transcrição dos chamados "mapas mentais", editadas na seguinte ordem: Diretriz, 

Programa, Projetos, Ações e Instrumentos. 

Nuria volta a argumentar que o encaminhamento proposto não foi acordado no Guia 

Metodológico e que já está na hora de começar o "esqueleto" que dará forma ao Projeto de 

Lei. 

O fato é que os prazos e os produtos já vêm sofrendo pequenas alterações, após constatação 

de que o proposto no Guia Metodológico ser um produto apenas de orientação. Argumenta-se 

que a RMSP é integrada por 39 municípios com diferenças que precisam ser respeitadas. 

Entende-se que este é o momento de adequação do guia à realidade. 



Sobre os cadernos em questão, são momentos e públicos distintos. O conteúdo destinado à 

Oficina I é mais detalhado e técnico, enquanto o da Oficina II deve ter uma linguagem que 

facilite o entendimento das propostas pela sociedade civil. 

O GT discutiu também sobre a importância de fechar a entrada de propostas pela plataforma, 

tanto pelo poder público quanto da sociedade civil, para que as sugestões sejam incorporadas 

ao Caderno de Propostas Preliminar. Ficariam suspensas as entradas de novas propostas por 

um período de três semanas, aproximadamente. A partir daí, somente poderão ocorrer 

comentários dentro do formato de Caderno de Propostas, não sendo mais aceitos propostas 

diferentes das já elencadas.  

Quanto a esta questão, houve concordância que o assunto seja levado à coordenação e 

encaminhado as instâncias superiores para deliberação. 

Foi acordado que diante do impasse relativo ao material a ser levado às oficinas e que os 

produtos que resultaram das discussões deste Grupo já foram entregues, aguarda-se nova 

reunião para data posterior à deliberação da Comissão Técnica.  

  

 

 


