
 

Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  
 
Audiência Sub-Região: Sudoeste 
Município: Embu Guaçu 
 
 
Nome: Carlos Alberto Pinheiro de Souza 
Cidade: Embu Guaçu        Sub-região: Sudoeste 
 
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):  
 
(  ) Princípios          (  ) Diretrizes          (  ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos 
 
Ordenamento Territorial: 
( ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano                             (  ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana 
(  ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana 
 
Propostas Estruturadas:       
(X)  A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial            (  )  B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
(  )  C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos          (  )   D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(  )   E: Temas Relevantes 
 
Contribuição: 

 
a) Estádio de futebol, com capacidade para receber partidas de porte como campeonato brasileiro e paulista, 
estudar parcerias publico/privada, secretaria estadual de esporte e ministério de esporte. 
 
b) Estudo e implantação de um centro olímpico regional. 
 
c) Incentivos fiscais e linhas de financiamento a empreendimentos que gerem turismo e renda compatíveis 
com a legislação ambiental. Ex.: Hotel fazenda, pousada, produção de cogumelo, produção de mel, turismo 
rural, trilhas ecológicas, etc. 
 
d) Mapeamento e divulgação das atrações turísticas e ecoturísticas regionais. 
 
e) Criação de um Mercado Regional para comercialização dos produtos agrícolas da região, e com fácil acesso 
as principais rodovias de grande circulação, tendo em vista o potencial agrícola regional onde os mesmo 
comercializam seus produtos no CEAGESP, gerando riquezas e turismo na nossa região. 
 
f) Cursos (ex. cultivo de cogumelos, abelhas, cabras etc.), incentivos fiscais e linhas de financiamento para 
tornar pequenas e medias propriedades produtivas. Ex. propriedades rurais, chácaras, sítios e até fazendas. 
 
g) Estudos e incentivos a empreendimentos a serem implantados na orla das ferrovias. Ex.: Porto seco, 
logística, turísticos etc.. 
 



 

h) A volta do trem que fazia o percurso Embu Guaçu a Santos. 
 
i) Estudo e mapeamento dos pontos de riquezas minerais. 
 
j) Estudo e mapeamento dos pontos hidrominerais, aproveitando o trabalho realizado pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas). 
 
k) Acesso à represa Guarapiranga, uso de Esporte, lazer e hidroviário. 
 
l) Divulgação dos pesqueiros, pesca esportiva e canoagem, etc. 
 
m) Estudos dos potenciais de desenvolvimento regional face a localização estratégica da região, como BR 116 
(Portal do MERCOSUL) e pertencer a RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). 
 
n) Fortalecer os cursos de várias modalidades com diversas instituições, e criação de vários polos espalhados 
pelas cidades (Senac, Senai, Fatec, Etec, Unesp, Unifesp). 
 
o) Feiras de Empreendedores da região, como Feira industrial e Feira do agronegócio. 
 
p) Criação da agência de desenvolvimento Regional (Ex. Agência do Grande ABC). 
__________________________________________________________________________________________ 
OBS: A contribuição 136 refere-se aos itens 2.84 a 2.99 do caderno anexo. 
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