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Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 
São Paulo ─ PDUI-RMSP 

 

Ata da Audiência Municipal de Mobilização de Rio Grande da Serra 
Sub-região Sudeste 
 
Data: 19 de maio de 2016 
Local: Anfiteatro do Complexo Educacional 1ª Dama Zulmira Jardim Teixeira 
Av. Dom Pedro I, S/N 
Horário: 18h 
 
Pauta: Esclarecimentos sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da 
Região Metropolitana de São Paulo. 
 

• Abertura pela Mesa 
• Apresentação da Emplasa 
• Debates 
• Encerramento 

 
Representantes presentes 
 
Institucionais 
 
Prefeitura Municipal 
Secretária de Obras − Melissa Zintek Dualk 
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC − Hamilton Lacerda 
 
Emplasa 
Fernanda Costa 
Dirce Bertan de Freitas 
Marcel Veiga 
 
Sociedade civil − Ver lista de presença 
 
A Audiência Municipal de Mobilização do PDUI em Rio Grande da Serra ocorreu em 19 
de maio de 2016 e trouxe oficialmente as informações sobre o Estatuto da Metrópole e 
o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI-RMSP) para os moradores do 
município, que integra a Região Metropolitana de São Paulo. 
 
O evento aconteceu no anfiteatro do Complexo Educacional Primeira Dama Zulmira, 
localizado no Jardim Teixeira, próximo ao Centro de Rio Grande da Serra. A abertura 
foi feita pela prefeitura municipal, chamando para composição da mesa Hamilton 
Lacerda, diretor de Programa e Projetos do Consórcio Grande ABC representando a 
Coordenação do PDUI, Fernanda Costa, assessora de Planejamento da Emplasa, e 
Melissa Duaik, secretária de Obras, representando a Prefeitura Municipal de Rio 
Grande da Serra. 
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Além das autoridades à mesa, também participaram do evento representantes da 
sociedade civil, da Sub-região Sudeste e da Câmara de Vereadores local, fato que 
tornou o evento bastante significativo. 

Hamilton iniciou a audiência falando sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUI), da participação do Consórcio do Grande ABC e do envolvimento dos 
municípios da Sub-região Sudeste. 
 
A Emplasa disponibilizou o material de comunicação a ser usado pelas prefeituras  na 
convocação para as audiências municipais de mobilização e iniciou a apresentação, 
destacando: 
 

1) as exigências da Lei 13.089/2015, conhecida como Estatuto da Metrópole, 
com relação à elaboração do PDUI e ao processo participativo (audiências  
municipais de mobilização e audiências regionais). Informe de que audiências 
específicas serão realizadas sob demanda de setores organizados da 
sociedade civil; 
 
2) esclarecimento sobre a instância deliberativa, que será composta por 18 
membros do Comitê Executivo do PDUI (voto ponderado) e 52 membros da 
sociedade civil, que validará as propostas do Plano antes do mesmo ser 
encaminhado para a Assembleia Legislativa. 
 

Fernanda também ressaltou a importância da Plataforma Digital do PDUI para o 
encaminhamento das propostas locais e a participação de todos. Deu continuidade à 
apresentação elaborada pela Emplasa, aprofundando sobre os temas: 
 

• Estatuto da Metrópole. 
• O que é o PDUI.  
• Processo de elaboração do PDUI. 
• Processo participativo e constituição da "Instância Deliberativa para 

aprovação do PDUI". 
 

Após a apresentação da Emplasa, foi aberto espaço para perguntas da plateia. A 
discussão ocorreu de forma ampla e franca, com pontos positivos e deficiências 
apontadas e debatidas por muitos dos presentes. A necessidade da presença efetiva 
do Ministério Público e uma maior mobilização da sociedade civil foram questões 
levantadas no evento. 
 
Cláudia Paranhos: Quais são os temas que estão sendo discutidos nas reuniões do 
PDUI? 
 
Fernanda: O PDUI possui vários Grupos de Trabalho (GTs), que são classificados da 
seguinte forma: GT de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Habitação; GT de 
Transporte e Logística e GT de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental. Além desses, há o Grupo do Processo Participativo e, em fase de 
implantação, o GT de Governança Interfederativa, que tomará maior impulso depois 
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do Seminário Internacional que ocorrerá nos dias 08 e 09 de junho na Universidade 
Federal do ABC. 
 
Marcos: Como faço para enviar minhas propostas? 
 
Hamilton: Você se inscreve na Plataforma PDUI e decide se fará a proposta pelo 
Poder Público ou pela Sociedade Civil. Após se cadastrar na Plataforma, você, além 
de visualizar todas as propostas, terá acesso e permissão para fazer comentários nas 
propostas existentes e elaborar a sua proposta. 
 
Dirce: Vou esclarecer o procedimento utilizado pela Emplasa para classificar as 
propostas. Quando a Plataforma recebe uma proposta, ela é classificada de acordo 
com o tema prioritário. Porém, algumas propostas podem ser classificadas em mais de 
um tema. Na sequência, ela é encaminhada aos grupos de trabalho para análise. 
Todas as contribuições irão compor um Caderno de Propostas que deverá ser 
discutido nas oficinas e nas audiências públicas regionais, previstas para serem 
realizadas no segundo semestre de 2016. 
 
Marcos Marinho: Eu gostaria de perguntar como é que ficam os moradores do 
município de Rio Grande da Serra que vieram morar aqui para ter uma vida tranquila e 
nos últimos anos se depararam com um aumento muito grande da população. Daí, 
começam a perceber que o poder municipal não consegue mais suprir as 
necessidades de todos os munícipes e, o que é pior, o crescente aumento do 
crescimento desordenado em uma região produtora de água. O que fazer? Como eu 
posso ajudar o município que eu escolhi para viver? 
 
Fernanda: Eu creio que a melhor forma é participando ativamente do PDUI, porque é 
um plano que vai virar uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por 
isso a participação do poder público e da sociedade civil na elaboração do plano é 
fundamental porque quando virar lei, a mesma terá que ser cumprida.  
 
Na sequência, foram feitas as considerações finais e a secretária de Obras do 
município, Melissa Zintek Dualk, agradeceu a todos os presentes e encerrou a 
audiência municipal de mobilização no município de Rio Grande da Serra.  


