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GT de Processo Participativo do PDUI debate primeiro caderno de propostas

O Grupo de Trabalho (GT) de Processo Participativo e Comunicação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUIRMSP) voltou a se reunir, na última segunda-feira (23), para discutir sobre o primeiro caderno de propostas. A pauta tratou ainda das oficinas direcionadas ao poder
público e à sociedade civil. A reunião aconteceu no 3º andar do Edifício Cidade I, localizado na Rua Boa Vista, 170, Centro.
Em relação ao caderno de propostas, foi pactuado entre os membros do grupo que deverão ser feitos dois cadernos ao invés de um. Esses dois cadernos serão
diferentes para a sociedade civil e o poder público, já que os interesses de cada segmento são diferentes. O caderno feito para o poder público será um pouco mais
complexo, contendo mapas e características das regiões a que se referem as colaborações. Já o da sociedade civil terá uma versão mais compacta, com propostas
resumidas.
Esse modo de desenhar os cadernos visa uma melhor recepção dos cadernos, pelo fato de tratarem de conteúdos complexos, com bastante informação. Na avaliação
do grupo, é necessário que esse produto seja simplificado para que desperte mais rapidamente o interesse do público-alvo.
Além do uso nas oficinas I e II, dirigidas, respectivamente, ao poder público e à sociedade civil, esses materiais serão usados nas audiências públicas para debater
com os cidadãos quais propostas devem ser incorporadas ao Projeto de Lei que será finalizado em 2017.
A data limite para envio de propostas ainda vai ser estabelecida. Para facilitar o encerramento do recebimento das propostas, o grupo decidiu que esse processo será
feito em duas fases, sendo a primeira com data limite para o recebimento geral de propostas e a segunda etapa com envio de relatórios responsivos, explicando o
critério de seleção das propostas.
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