
Memória de Reunião 

4° Reunião do Grupo de Trabalho de Atendimento Social do PDUI – AUP 

Data: 11.06.2018 

Participantes: (ver listas de presença) 

Coordenadora pela Comissão Técnica: Mônica Ferreira 
Coordenadores pela Emplasa: Moema Villar e Eugênio Senese  
Relatora: Aline R. Santos 

Síntese da Discussão: 

Letícia Trombeta dá início à reunião relembrando os encaminhamentos que foram colocados 
na última reunião e também sobre a necessidade de fazer algumas alterações no relatório de 
macrodiretrizes em relação aos temas de saúde, educação e cultura.  

Mônica Ferreira cita que as propostas que foram circuladas via e-mail, referentes à cultura e 
educação não estão na plataforma. 

Sandra Leite, representando a Secretaria de Educação de Piracicaba, levanta uma dúvida 
voltada à inserção das propostas na plataforma, por não saber como funciona. Letícia, então, 
explicar como funciona a submissão de propostas na Plataforma Digital. 

Mônica se prontifica a entrar em contato com as secretarias de Rio Claro (educação e cultura) 
para colocarem as propostas na plataforma. Estabelece como prazo inserir e revisar propostas 
novas até meados de julho e na próxima reunião, em agosto, discutir os temas inseridos via 
plataforma.  

Letícia dá andamento a reunião com a proposta n° 18 de “Núcleo de Atendimento ao 
Cidadão”, que foi já havia sido discutida na reunião anterior e que foi melhor reformulada pela 
Secretaria Municipal de Assistência e  Desenvolvimento Social (SADS) de Leme. A justificativa 
da proposta se dá por meio de facilitar o acesso à informação do munícipe por meio da 
intersetorialidade, e também reforça a ideia de site próprio juntamente com o chat. Após a 
leitura, Letícia comenta que a proposta foi reformulada, mas ainda traz muito do que já foi 
discutido anteriormente, destaca novamente a questão de recursos financeiros para executá-
la e também a opção de utilizar seria o Sistema de Informações Metropolitanas (SIM) Emplasa. 

Mônica ressalta que a proposta se trata mais sobre a gestão de cada município do que 
regional, justificando o trabalho que cada município seria responsável em inserir as 
informações no SIM. 

Letícia enfatiza a ideia sobre as informações no SIM, considerando parte desta proposta, como 
diretriz geral do plano: “Disponibilizar por meio do SIM, a localização, os serviços e as 
informações das secretarias municipais” e como detalhamento, enfatizando que cada 
município será responsável por inserir as informações. O grupo aprova a nova diretriz. 

Mônica, prosseguindo a discussão, sobre as diretrizes de Cultura, sugere mudar a redação do 
item 6, de “Revitalizar e recuperar o patrimônio histórico da AUP” para “Valorizar e recuperar 



o patrimônio histórico da AUP.” Também propõe a alteração do item 7 de “Resgatar a história 
da AUP” para “Difundir a história da AUP.” E a proposta de uma nova diretriz, que se trata do 
detalhamento do item 7, que seria “Identificar os bens e equipamentos culturais da região 
incentivando o uso e acesso ao cidadão.” A diretriz de n° 9 foi excluída. A n° 11 foi reformulada 
para “Realizar o mapeamento cultural, identificando as atividades e manifestações culturais, 
atrações, artistas, grupos e coletivos – considerando os aspectos locais e regionais.” A diretriz 
de n° 13, foi estabelecida como uma diretriz geral do plano, por fim, a de n° 14 foi excluída por 
conter informações que o item 11 já englobava. 

 Sandra se prontificou em melhorar as diretrizes relacionadas à educação e trazê-las 
reformuladas na próxima reunião. Os temas de segurança, defesa civil e saúde não puderam 
ser discutidos pelo fato de nenhum representante dessas secretarias estarem presentes. 

Encaminhamentos para a próxima reunião: 

 Inserção das propostas de Educação e Cultura na plataforma; 
 Melhoria das diretrizes de Educação; 
 Checar a viabilidade da reunião do dia 27/06. 

 

 

 

 

 


