
 

 

Sorocaba / SP 
6ª Conferência Municipal das Cidades: A função social da cidade e 
da propriedade 

A. Eixos Temáticos a serem trabalhados em três sala s, com 
os temas:  

1. Participação Social 
2. Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária 
3. Desenvolvimento Urbano 

 
• Sala 1: Participação Social: Moderador: Arq. Marco Massari; 

Relatora: Arq. Michele Bossolan. Questões a serem debatidas 
na sala 1: 
 

� P5 – Seu município conta com Conselho da Cidade? (p. 35) 
a) Caso não exista, qual Conselho decide sobre as questões 

urbanas? 
b) Ele está efetivamente funcionando? 
c) Tem caráter deliberativo? 
d) Suas deliberações são cumpridas? 

 
� P7 – Quais são os principais conflitos existentes na sua 

cidade, e que interesses estão em disputa? (p. 35) 
a) Quais são os agentes que representam estes interesses? 
b) O que é possível pactuar em torno desses interesses para 

enfrentar esses conflitos? 

 

  



 

 

 

• Sala 2: HIS e Regularização Fundiária : Moderador: Arq. 
Thiago da Guia (PMS) e Relator:  Arq. Fellipe Abreu e Lima 
(UNIP) (a serem confirmados). Questões a serem debatidas 
na Sala 2: 
 

� P2- As habitações de interesse social (moradias populares) na 
sua cidade são bem localizadas?  

a) Contam com equipamentos comunitários (educação, saúde, 
saneamento, lazer, etc) e transporte público e funcionam bem? 

b) Como melhorar esta questão? 
 

� P3 – o seu município executa políticas de regularização 
fundiária urbana em favor de famílias de baixa renda, com 
titulação e registro em cartório? 

a) Existe concentração de propriedades urbanas no seu 
município? 

b) Seu município conta com base cadastral atualizada e 
informatizada? 

c) Como melhorar essa questão? 

  



 

 

• Sala 3: Desenvolvimento Urbano: Moderadora: Arq. Sandra 
Lanças (IDS), Relatora: Arq. Maria do Carmo Soeiro (IAB). 
Questões a serem debatidas na sala 3: 
 

� P1 – A sua cidade apresenta espaços públicos de qualidade, 
acessíveis, próximos ao seu local de moradia? 

a) São efetivamente utilizados pela população? 
b) Onde eles estão utilizados? 
c) Como promover espaços públicos que reúnam todas as 

condições necessárias para o pleno uso? 
 

� P4 – No seu município existe Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano? Caso não: qual (is) instância (s) cuida (m) deste 
tema? 
 

� P6 – Quais são as potencialidades econômicas da sua 
cidade? 
 

� Pergunta extra: sobre Mobilidade Urbana. 

 

Obs.1: O GT de Sistematização considera que até 2 p erguntas 
adicionais serão adicionadas por sala para serem de batidas 
entre seus participantes. 

 

 

 

 A Sala 4 será utilizada para fins de apoio ao GT de 
Organização da 6ª. CNC. 

 

 


