
Quadro de Contribuições 
Reunião com a Comissão Permanente de Políticas Públicas de Saúde 
do Conselho Municipal de Saúde. 
Realizada em 13 de Outubro de 2022 via Microsoft Teams 

Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico – 2022 

 

 

 Autor Contribuição 

1 Elza Santana Braga O Jardim Lapena, desenvolveu um estudo sobre plano de bairro. Não houve continuidade, a dúvida dela é a 
quem ela deve encaminhar essa demanda e de como acompanhar o andamento desse projeto. 

2 Silas Lauriano Neto Solicitou a disponibilização do material que foi apresentado, links. 

3 

Walter 
MastelaroNeto, Elza 
Santana Braga e Silas 

Lauriano Neto  

Abriram a possibilidade de incluir na pauta da reunião plenária do conselho o PDE, e a Patrícia e Guilherme 
apresentarem novamente, agora para todos os conselheiros, na tarde dessa quinta feira dia 13/10. 

 
Observação: Na Reunião Plenária do Conselho Municipal de Saúde que aconteceu no período da tarde, foi solicitada a inclusão em pauta para 

apresentar aos membros do Conselho a Etapa 2 da Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico 2014-2029. A solicitação foi aprovada, mas em 

virtude da pauta da reunião ser extensa, o assunto foi apenas apresentado como forma de participação. 

A Sra. Patricia Saran agradeceu a oportunidade e a possibilidade de divulgar a Etapa 2 de revisão do PDE 2014-2029. Informou sobre a 

realização da Etapa 1 de Revisão que ocorreu de maio a julho de 2022. E que agora até 24 de outubro de 2022 está ocorrendo a 2ª fase, etapa essa para 

apresentação de propostas de revisão. Apresentou o site planodiretorsp.prefeitura.sp.gov.br para que todos possam acompanhar o que aconteceu, e 

vem acontecendo nesse processo, bem como, para fazerem as suas propostas, com auxilio da cartilha que também está disponibilizada no página. 

O Sr. Jair Alvez agradeceu a atenção disponibilizada para o Conselho Municipal de Saúde de São Paulo e que todos os conselheiros darão a 

devida atenção à pauta em um futuro próximo. 

 


