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Relatório da Reunião de Avaliação do ConCidade no ano de 2013   

 

 

Data: 12 de Dezembro de 2013 – Das 19h às 21h. 
Local: SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

Moderador: Paulo Henrique dos Santos 

 

 

OBJETIVO DA REUNIÃO 
Avaliar com os conselheiros municipais as ações do ConCidade no ano de 2013. 

 

METODOLOGIA 
Utilizando-se da dinâmica do world café, os participantes discutiram em pequenos grupos as principais ações do ConCidade no 
ano de 2013, levantando o que foi bom e o que precisa ser melhorado. 

 

 



RESULTADO DA AVALIAÇÃO 
 

Pergunta: Considerando as ações do ConCidade no ano de 2013, responda: 

O que foi bom? O que precisa ser melhorado? 

� Mobilidade. 

� Correção da Lei 5959. 

� Apresentação dos mapas. 

� Conferência da Cidade. 

� Comprometimento dos conselheiros. 

� Aperfeiçoamento das leis de forma participativa e 

responsável, permitindo o desenvolvimento da cidade. 

� Metodologia das oficinas. 

� Cumprimento da agenda. 

� Inicio do debate sobre a regularização das calçadas. 

� Participação da sociedade civil nas atividades. 

� Revisão da lei de ocupação e uso do solo. 

� Programa de regularização das edificações. 

� Abertura da planilha de custo tarifário. 

� Trabalho da secretaria geral. 

� Funcionamento das Câmaras Técnicas. 

� Funcionamento da secretaria do ConCidade. 

� Profundidade das discussões. 

� Lei de retomada dos imóveis. 

� Criar motivação para aumentar a frequência dos 

conselheiros nas reuniões. 

� Ampliar a divulgação dos trabalhos do conselho, com 

divulgação da lista dos conselheiros. 

� Criar integração e intercâmbio entre todos os conselhos 

municipais. 

� Ampliar a formação dos conselheiros. 

� Aperfeiçoar a gestão dos fundos atrelados ao ConCidade 

com transparência, comunicação e fluxo de informação. 

� Disponibilizar tempo nas reuniões para discutir os 

problemas da cidade. 

� Criar um espaço físico específico para os conselhos da 

cidade. 

� Aumentar a participação dos conselheiros do governo. 

� Melhorar o cumprimento do horário por parte dos 

representantes do governo. 

� Aprimorar o link do ConCidade no site da Prefeitura de 

São Bernardo do Campo. 

 

 


