Data: 06/08/2014
Assunto: Curso “Estatuto da Cidade e o
Plano Diretor”

O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor são os temas do novo curso do
Observatório Cidadão de Piracicaba
O Observatório Cidadão de Piracicaba e a Unesp promovem, nos dias 4,11 e 18 de setembro,
das 19h00 às 22h00 e dia 20, das 9h00 às 12h00, o curso “O estatuto da cidade e o Plano
Diretor”, dirigido as associações de bairro, conselheiros municipais, bem como membros de
diferentes organizações sociais e cidadãos interessados.
Ministrado pelo professor Roberto Braga, coordenador do Laboratório de Planejamento
Municipal, na UNESP, de Rio Claro, o curso tem o objetivo de fornecer as noções básicas de
planejamento urbano ao cidadão, para facilitar, entre outras coisas, a participação da sociedade
na revisão do Plano Diretor de Piracicaba. Serão ministradas aulas teóricas e também haverá
uma saída a campo, para vivência prática.
O programa inclui:
•
•
•
•
•

A cidade e o desafio do desenvolvimento urbano sustentável
O estatuto da cidade e os fundamentos da política urbana
O plano diretor e os instrumentos de gestão urbana
Participação e controle social
Estudos de caso e visitas de campo

As inscrições irão até o dia 22 de agosto para o e-mail contato@observatoriopiracicaba.org.br,
acompanhadas de nome completo e contato, justificativa de interesse em participar do curso e
nome da instituição a qual pertence, se houver alguma.
Os profissionais da imprensa que tiverem interesse em acompanhar o curso, devem entrar em
contato pelo mesmo e-mail, informando nome e veículo e telefone de contato. Caso haja
interesse mas dificuldade em razão do horário ou dia da semana, solicitamos indicar melhores
dias e horários para que seja avaliada a possibilidade de um curso compacto, adaptado à
agenda da maioria.
As aulas serão na PASCA, na Avenida Independência, 1.146. Mais informações podem ser
obtidas em www.observatoriopiracicaba.org.br, ou pelo telefone (19) 3429.0819.
O curso conta com apoio da Fundação Caterpillar, do Imaflora e da Pasca.

Sobre o Observatório Cidadão de Piracicaba
O Observatório Cidadão é uma iniciativa conjunta da OAB-8ª Subseção de Piracicaba, Pira21,
Florespi, Imaflora, Casvi, Pasca e UNESP e conta com o apoio da Caterpillar, do Fundo de
Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo e da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da

UNESP. O Observatório tem como objetivo instrumentalizar a sociedade para melhor
compreensão e participação nos processos decisórios locais e contribuir com o monitoramento,
avaliação e aprimoramento das políticas públicas do município. Saiba mais em:
www.observatoriopiracicaba.org.br.

Sobre o Imaflora
O Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - é uma Organização Não
Governamental, sem fins lucrativos, que trabalha para promover a conservação e o uso
sustentável dos recursos naturais e para gerar benefícios sociais nos setores florestal e
agropecuário. Com atuação nacional e participação em fóruns internacionais, foi fundado em
1995 e tem sede em Piracicaba, interior de São Paulo. O Imaflora atua no município por meio do
projeto Piracicaba Sustentável. O Piracicaba Sustentável busca fortalecer e capacitar a
sociedade, para que possa participar das políticas públicas locais. Saiba mais em
www.imaflora.org
Informações para a imprensa
Fátima Nunes – MTb 13.100
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