
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO APRESENTA PRIMEIRA PARTE DO PLANO DIRETOR AO CONDUSC 

  A secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Carlos, Lauanna Campagnolli,
apresentou na noite de quinta-feira (10), a primeira parte do Plano Diretor Estratégico de São
Carlos, ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Condusc). A reunião aconteceu no
Museu da Ciência, Mario Tolentino.

   

  Segundo Lauanna, o Conselho é representado pela Sociedade Civil e tem fundamental
importância no desenvolvimento do projeto. “São representantes de entidades, universidades,
bairros e associações, que podem transmitir, para o restante da população, os nossos planos
e, conseqüentemente, opinar e nos dar sugestões sobre eventuais mudanças”, afirmou
Lauanna.

   

  Foi é a segunda apresentação da primeira etapa do Plano Diretor, que tem como objetivo
definir o macrozoneamento da cidade correspondente ao crescimento das áreas de
preservação ambiental.

   

  “Agora vamos analisar as sugestões que eles irão nos enviar, para finalizarmos a primeira
parte”, disse Lauanna.A secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Carlos,
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