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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO 

DE 2015.  

 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dez horas, reuniu-se o 

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, no Arquivo 

Histórico da Cidade de São Paulo, situado à Praça Coronel Fernando Prestes, 152, 

em São Paulo. Assinaram o livro de presença os conselheiros: Fernando Haddad 

(Prefeitura de São Paulo); Francisco Nascimento de Brito (Prefeitura de Embu das 

Artes); Marcelo Cecchettini (Prefeitura de Francisco Morato); Francisco Daniel 

Celeguim de Morais (Prefeitura de Franco da Rocha); Sebastião Alves de Almeida 

(Prefeitura de Guarulhos); Jaci Tadeu da Silva (Prefeitura de Itapevi); Mamoru 

Nakashima (Prefeitura de Itaquaquecetuba); Márcio Cavalcanti Pampuri (Prefeitura de 

Mairiporã); Luiz Gabriel Fernandes da Silveira (Prefeitura de Rio Grande da Serra); 

Luiz Marinho (Prefeitura de São Bernardo do Campo); Fernando Antonio Seme Amede 

(Prefeitura de São Lourenço da Serra); Ppaulo Fumio Tokuzumi (Prefeitura de 

Suzano); Roberto Rocha (Prefeitura de Vargem Grande Paulista); Cel. PM José 

Roberto Rodrigues de Oliveira (Secretaria da Casa Militar); Edmur Mesquita 

(Subsecretaria de Assuntos Metropoolitanos). Foram representados os 

conselheiros: Gilberto Macedo Gil Arantes (Prefeitura de Barueri), por José Hipólito; 

Roberto Hamamoto (Prefeitura de Caieiras), por Reginaldo Pereira Lima; Israel 

Maceno Brandão (Prefeitura de Cajamar), por Rogério Mendes de Souza Splendore; 

Antonio Carlos de Camargo (Prefeitura de Cotia), por Benedito Simões; Lauro Mchels 

Sobrinho (Prefeitura de Diadema), por Laércio Soares; Alcir dos Santos (Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos), por Silas Faria; Geraldo Teotônio da Silva (Prefeitura de 

Jandira), por Maura da Silva Santos Soares; Marco Aurélio Bertaiolli (Prefeitura de 

Mogi das Cruzes), por Andrey Rodrigues de Oliveira; Saulo Mariz Benevides 

(Prefeitura de Ribeirão Pires), por Paulo Silotti; Gabriel Gonzaga Bina (Prefeitura de 

Santa Isabel), por Daniel Alves de Lucena; Paulo Nunes Pinheiro (São Caetano do 

Sul), por Sandra Lia Oliveira Moraes; Marcelo Mattos Araújo (Secretaria da Cultura), 

por Jamil Scatena; João Carlos Meireles (Secretaria da Energia), por Ricardo Toledo 

Silva; David Ewerson Uip (Secretaria da Saúde), por Volnei Gonçalves Pedroso; 

Alexandre de Moraes (Secretaria da Segurança Pública), por Eduardo Bentajane; 

Rodrigo Garcia (Secretaria da Habitação), por Nelson Luiz Baeta Neves Filho; Duarte 

Nogueira (Secretaria de Logística e Transportes), por Luiz Anselmo; Marcos Antonio 
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Monteiro (Secretaria de Planejaento e Gestão), por José Alexandre Pereira de Araújo; 

Benedito Braga (Seretaria de Saneamento e Recursos Hídricos), por Ricardo Araújo; 

Patrícia Fraga Iglecias Lemos (Secretaria do Meio Ambiente), por Cristina Maria do 

Amaral Azevedo. Assinaram também o livro de presença: Eedson Aparecido (Casa 

Civil) e Luiz José Pedretti (Emplasa); Fernando Mello Franco e Simão Pedro Chiovetti 

(prefeitura de São Paulo). Registrou-se a ausência de representantes: da 

Assembleia Legislativa de São Paulo; das prefeituras de Arujá, Biritiba Mirim, 

Carapicuíba, Embu-Guaçu, Guararema, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Mauá, 

Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santana do Paranaíba, Santo 

André e Taboão da Serra; das secretarias: da Fazenda; de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia; de Desenvolvimento Social; de Esporte, Lazer e 

Jventude; de Transportes Metropolitanos. Dando início aos trabalhos, o presidente do 

Conselho e prefeito de São Paulo, Senhor Fernando Haddad, saudou os presentes e 

destacou a criação do Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI), recordando que, em meados de 2012, já se falava em Plano Diretor 

Metropolitano como instrumento hábil para cuidar das questões de caráter regional, 

embora ainda não tivesse sido aprovado o Estatuto da Metrópole. O Prefeito Haddad 

enfatizou que, com o Estatuto da Metrópole, os Planos Diretores Regionais ganham 

caráter obrigatório, com prazo para conclusão legalmente definido, e sanções, caso 

não venha a ser elaborado. O Prefeito Haddad afirmou os governos municipais da 

Região Metropolitana de São Paulo, juntamente com o governo estadual compuseram-

se para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI,  com 

proveito da experiência de órgãos estaduais e municipais  e o  conhecimento 

acumulado dos Consórcios Metropolitanos. O Secretário Chefe da Casa Civil, Senhor 

Edson Aparecido, assumiu a palavra, saudou os presentes e deu ênfase ao trabalho 

realizado pelas equipes da Subsecretaria de Assuntos  Metropolitanos e da Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano S.A - Emplasa, que possibilitou o início do 

preocesso de elaboração do PDUI, em cumprimento  às exigências da Lei 

13.089/2015 - Estatuto da Metrópole. O Secretário salientou o aspecto essencial e 

pioneiro do PDUI, informando que o sua elaboração será viabilizada com recursos da 

Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, sob coordenação da Emplasa. 

Mencionou ainda que foram realizadas reuniões orientativas nas cinco sub-regiões da 

Região Metropolitana de São Paulo, contando com a participação dos consórcios 

metropolitanos. Acrescentou que na parte da tarde desta acontece seminário 

relacionado ao tema, dizendo ser ideal que se assinale um prazo para conclusão dos 
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trabalhos relativos ao PDUI à deliberação do Conselho de Desenvolvimento. O 

Secretário agradeceu a todos os representantes do Conselho pelos esforços e 

articulação regional. A palavra retornou ao Presidente do Conselho, Prefeito Fernando 

Haddad, que submeteu a ata da reunião anterior à aprovação do colegiado, 

obtendo-a por unanimidade. O Prefeito Haddad passou a palavra ao Prefeito de 

Embu das Artes, Senhor Chico Brito, que saudou os presentes e ressaltou a 

pertinência de valorizar e integrar ao PDUI aquilo que já foi produzido pelos Conselhos 

Consultivos das cinco sub-regiões e pelos Consórcios Metropolitanos. O Prefeito 

Chico Brito propôs, quanto à metodologia no levantamento e encaminhamento 

de diagnósticos e propostas, a obrigatoriedade de audiências públicas em cada 

uma das cinco sub-regiões. Segundo entende, partindo-se da coleta de 

produção de diagnósticos e de propostas resultantes dos trabalhos e análises 

desenvolvidos pelos Conselhos Consultivos das sub-regiões e dos Consórcios 

Metropolitanos, o Comitê Executivo do PDUI sistematizaria os dados e os 

devolveria a cada sub-região sob formato de Audiência Pública, envolvendo 

então a sociedade civil e a iniciativa privada para uma análise crítica, a fim de 

refinar o conteúdo proposto pelo Plano. O prefeito Haddad reassumiu a palavra e 

disse ser viável acolher a proposta do prefeito Chico Brito, passando a palavra ao 

prefeito de São Bernardo do Campo, Senhor Luiz Marinho, que apontou que o prazo 

(agosto de 2016) definido  para a conclusão dos itens "Diagnóstico", "Diretrizes", 

"Governança" e "Propostas" é curto e, levando-se em consideração as exigências de 

cada prefeito dos municípios integrantes da RMSP, além de cada fase de elaboração 

do projeto, sugeriu um prazo diferenciado para a conclusão do item "Propostas" 

(agosto de 2017). O prefeito sugeriu ainda a inclusão do tema Desenvolvimento 

Econômico como novo eixo de discussão, além da possibilidade de delegação 

livre de suplentes do Comitê, não fixando-a obrigatoriamente entre os prefeitos, 

uma vez que a proposta de deliberação em pauta define que os suplentes têm de 

ser "de mesmo escalão hierárquico" dos titulares. O prefeito Haddad reassumiu 

a palavra e apontou que, das questões levantadas, somente a sugestão referente 

à livre definição dos suplentes será integrada na proposta de deliberação em 

apreço, sendo que as demais propostas serão tratadas oportunamente, no 

âmbito do próprio Comitê Executivo. O Prefeito Haddad submeteu aos 

conselheiros presentes a aprovação da Deliberação que cria o Comitê Executivo 

do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, o que foi obtido por 

aclamação. Após a assinatura da deliberação recém-aprovada, o Vice-Presidente da 
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Emplasa,  Dr. Luiz José Pedretti, assumiu a palavra, saudou os presentes e apontou 

que, em face do caráter normativo e deliberativo do Conselho de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de São Paulo, neste momento  se dava a inserção, no universo 

jurídico, do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 

da RMSP, que vem comtemplar as exigências estabelecidas no Estatuto da Metrópole. 

Mediante a integração de políticas públicas regionais, nesse modelo de governança 

metropolitana em que estão envolvidos o Governo do Estado e os 39 municípios que 

integram a Região Metropolitana de São Paulo, o  Dr. Pedretti agradeceu à equipe da 

Prefeitura de São Paulo, por meio do secretário adjunto de Relações internacionais e 

Federativas, Senhor Vicente Trevas, pelo suporte prestado à Emplasa na fase 

preliminar à elaboração do PDUI. O  Dr. Pedretti convidou todos os presentes a 

assistirem, durante a tarde, neste mesmo local, ao seminário O Estatuto da Metrópole 

e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. A respeito do seminário, Dr. 

Pedretti destacou o debate acerca do Guia Metodológico do PDUI e palestras 

proferidas pelos profissionais técnicos do Grande ABC, de Belo Horizonte e do 

Rio de Janeiro, além de apresentação do Ministério das Cidades. A palavra foi 

então passada ao Secretário-Chefe da Casa Civil, Senhor Edson Aparecido, que 

assumiu a direção da reunião e abriu a palavra aos conselheiros. O Secretário Adjunto 

de Projetos Estratégicos do Município de Cotia, Senhor Benedito Simões, tomou a 

palavra e indicou a publicação da Emplasa "Macrometrópole Paulista", como 

subsídio à elaboração do PDUI. A palavra então foi passada ao Coordenador 

Estadual da Defesa Civil, Cel. José Roberto Rodrigues de Oliveira, que sugeriu a 

inserção de dois itens para integrar o PDUI: a Gestão do Risco para Redução de 

Desastres e a Busca da Resiliência. Sem mais apontamentos por parte dos 

conselheiros e nada mais havendo a tratar, o Secretário-Chefe da Casa Civil, Senhor 

Edson Aparecido reiterou o convite para o seminário, no período da tarde, agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata 

que, achada conforme, é assinada por todos. 

 


