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  Autor(a) Proposta 

1 
Walter Mastelaro Neto 

Portadores de Patologia 

Sugere que seja feito um relatório específico da Saúde, indicando o que as modificações propostas no PDE 
afetam no atendimento em saúde na cidade. Destaca que a ausência de abordagem de um relatório 
relacionado à saúde dificulta a avaliação precisa do que se tem de proposta. 

2 
Ivaldo Silva 

Universidade Pública 

Agradece a apresentação do projeto. Corrobora com a fala anterior e propõe a possibilidade de elaboração de 
indicador de impacto causado pela instalação de equipamentos de saúde, inclusive quanto aos custos desta 
instalação. 

Lembra também que, em época de chuvas de verão, as áreas de várzeas nos lembram da existência dos 
diversos rios canalizados da cidade, provocando grandes inundações. Entende que estas várzeas não deveriam 
ser urbanizadas, eliminando a prática utilizada no passado de enterrar os rios da cidade. 

Pergunta se as novas áreas e/ou áreas destinadas para a produção de habitação à população de baixa renda 
trazem a obrigação de instalação de esgoto e de saneamento básico, dando atenção ao adequado atendimento 
de infraestrutura sanitária. 

3 

Débora Aligieri 

Movimento Popular Saúde 
Centro 

Sente uma incompreensão dos impactos na promoção e produção da saúde. Aponta a questão do racismo 
ambiental, quando nos deparamos com condições piores para população negra e periférica questionando se o 
Plano Diretor Estratégico aborda esta questão. 

Cita também as Cidades Inteligentes, a Inteligência Artificial que corrobore para promoção de participação 
social, para a devida contribuição do cidadão, inclusive quando aos problemas de zeladoria da cidade. 
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4 

Adriana Ramos Costa 
Mateus 

Movimento Popular Saúde 
Sudeste 

Aponta o aumento da especulação imobiliária também no entorno das unidades de saúde e pergunta pelo 
impacto que causa no território. 

5 
Nadir Francisco Amaral 

Portadores de Patologia 

Sobre a acessibilidade, questiona as propostas para a população idosa, uma vez que são dois milhões de idosos 
a mais (22%) na cidade. Questiona como a população idosa é considerada pelo Plano Diretor Estratégico - 
PDE, com maior possibilidade de visibilidade, convívio social e mobilidade. 

 


