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Sorocaba, 04 de novembro de 2019  

  

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA CHAPA “ARQUITETURA: 

SOCIEDADE E CIDADE”  

  

  

Sociedade e Cidade são ao mesmo tempo meio e fim da arquitetura. 

Acreditamos ser essencial tanto a valorização do arquiteto na sociedade, 

quanto a interação destes (arquiteto e sociedade) com o poder público 

para o desenvolvimento de cidades bem planejadas, inclusivas e 

sustentáveis. Tendo esse objetivo como base para a nossa atuação, 

programamos: 

 

a) Buscar a interação com profissionais (inclusive de outras áreas) e 

entidades ou instituições voltadas para a melhoria das cidades, 

promovendo debates sobre a qualidade do ambiente construído. 

 

b) Promover palestras e cursos de capacitação para o profissional de 

arquitetura e urbanismo, contando com parcerias e sinergias tanto 

do Departamento de São Paulo, quanto com outros órgãos ou 

entidades tais como CAU, SESC, SENAC, SENAI, Universidades 

 

c) Fortalecer a representatividade do Núcleo, incentivando a 

participação de um maior número de profissionais e estudantes. 
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d) Continuar com participação ativa nos Conselhos Municipais: 

 CMDP - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico e Paisagístico de 

Sorocaba 

 CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural 

 COMDEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento do 

Meio Ambiente 

 COMHABIS - Conselho Municipal de Habitação 

 CPNMCBIO - Conselho do Parque Natural Municipal 

“Corredores” da Biodiversidade 

 COMUPLAN - Conselho Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano 

 COMUTRAN - Conselho Municipal de Transportes e Trânsito 

 

e) Defender, de forma incisiva e prioritária, a criação de Institutos de 

Pesquisa e Planejamento Municipais: 

 Continuar pela defesa da criação do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento do Município de Sorocaba; 

 Defender a criação de Institutos de Pesquisa e Planejamento 

dos demais municípios pertencentes ao Núcleo; 

 

f) Acompanhar e dialogar com a Agems - Agência Metropolitana da 

RMS (Região Metropolitana de Sorocaba) 

  

Atenciosamente,       

   

 Denise Martins Correa - Presidente 
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