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NOTA CONCEITUAL - GESTÃO PARTICIPATIVA E SUSTENTABILIDADE 
 
Em prol da participação popular e fortalecimento dos laços entre a sociedade            

civil e o governo, bem como da promoção da sustentabilidade em sua tríade             
ambiental, social e econômica, a Administração Regional do Plano Piloto tem se            
preocupado constantemente com a melhor forma de construir sua gestão e           
governança, pautadas na participação popular e práticas colaborativas com temas          
que representem e contemplem os mais diversos grupos que compõem a região            
administrativa do Plano Piloto - RA-I. 

Tendo em vista o supracitado, a Administração Regional do Plano Piloto           
promoverá um evento intitulado Gestão Participativa e Sustentabilidade,        
convidando a comunidade da RA-I e parceiros institucionais. O objetivo desse           
evento é promover a gestão participativa e práticas sustentáveis de forma a            
aproximar cada vez mais o poder público da sociedade civil e o ser humano da               
natureza. Os temas abordados são divididos em 6 momentos: 

 
1 - Formulários de apresentação de demandas da sociedade: Serão          
apresentados os formulários que precisam ser preenchidos para gerar demandas da           
RA-I para facilitar o processo de encaminhamento a outros órgãos que possuem            
exigências específicas. Exemplo de demandas: reparo ou construção de calçadas,          
parquinhos, asfaltos, quadras de esportes, iluminação e outro equipamento público. 
 
2 - Programa Adote uma Praça e Termos de Cooperação: Será explanado o             
funcionamento do programa e como são os termos de cooperação, por fim, a             
população será orientada no procedimento. 
 
3. Eventos esportivos nas quadras: Apresentar pré-projeto do Torneio         
Interquadras para a população analisar a demanda e a viabilidade, bem como            
oferecer sugestões. Assim, será possível mensurar o interesse da população em se            
engajar nesse projeto com essa Administração Regional. 
 
4 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: Implementação e          
acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na região        
Administrativa do Plano Piloto, firmando o compromisso com a Agenda 2030 no            
âmbito local. 
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5 - Coleta seletiva: Apresentação de boas práticas acerca da Coleta Seletiva na             
região administrativa do plano piloto e do processo de adoção da mesma pela             
Administração Regional do Plano Piloto. 
  
5. Hortas Urbanas: Promover discussões que incentivem essa iniciativa na região           
administrativa do plano piloto. 
 

A Administração Regional do Plano Piloto anseia que as discussões e           
práticas promovidas nesses espaços sejam multiplicados pelo maior número de          
pessoas, por isso, com o apoio de parceiros institucionais e, principalmente, com o             
apoio da sociedade civil, pretende-se que esses momentos sejam frequentes e           
bastante proveitosos. 
 
 

 

                               


