
 
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO INTEGRADO – PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP 

Às 11:00h do dia 11 de dezembro  de 2015, reuniram-se os membros do Comitê Executivo do 

PDUI constituído pela Deliberação nº CD-01/15 do Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de São Paulo – CDRMSP, no Edifício Cidade I, localizado na rua Boa Vista 170, na 

cidade de São Paulo, para realizar sua segunda reunião ordinária.  Compareceram à reunião os 

membros titulares: senhor Fernando Mello Franco, secretário de Desenvolvimento Urbano da 

Prefeitura municipal de São Paulo - SMDU; Vicente Carlos Y Plá Trevas, secretário de Relações 

Internacionais e Federativas da Prefeitura do município de São Paulo - SMRIF. ,  

 Os seguintes membros titulares se fizeram representar por seus alternos, tal como preconiza a 

referida Deliberação: senhor Luís Marinho, Prefeito municipal de São Bernardo do Campo, vice-

presidente do CONSÓRCIO ABC, representado pelo senhor Hamilton Lacerda, diretor de 

Programas e Projetos do CONSÓRCIO ABC; senhor Clodoaldo Pelissioni, secretário estadual dos 

transportes metropolitanos, pelo  seu assessor de gabinete Senhor Renato Viegas, senhor José 

Tadeu Candelária, secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura municipal de São Paulo - 

SVMA, representado pelo senhor Romildo de Pinho Campello, secretário adjunto da mesma 

Pasta; senhor Jilmar Augustinho Tatto, secretário municipal dos transportes, representado pelo 

senhor Ronaldo Tonobohn, senhor Antônio Jorge Pereira Lapas, prefeito municipal de Osasco, 

presidente do CONSÓRCIO CIOESTE, representado pelo senhor José Rodrigues de Oliveira, 

secretário executivo do Consórcio CIOESTE;  senhor Geraldo Teotônio da Silva, prefeito do 

município de Jandira, presidente do CONSULT Oeste, representado pelo senhor Francisco Maciel, 

diretor de Relações Federativas do CONSÓRCIO CIOESTE, senhor Marcio Cavalcanti Pampuri, 

prefeito municipal de Mairiporã, representado pela chefe de gabinete da mesma municipalidade, 

senhora Isis Bueno, senhor Luiz Gabriel Fernandes da Silveira, prefeito municipal de Rio Grande da 

Serra, representado pelo Secretário executivo do Consórcio do Grande ABC, Luis Paulo Bresciani, 

assinaram a lista de presença como convidados: Solange Pedroso (EMPLASA), Rosemeire AP. 

Araujo (Secretaria da Fazenda), Ivete Pontes Oddone(SMT/CET), Antonio Carlos de Moraes 

(SPTrans), Carolina Heldt (SMDU/PMSP), Edmir Vidal (Suzano), Miguel Matteo (PMSP/SMRIF), 

Adriana Chaves (Emplasa), Brígida Sacramento (SubSecretaria de Desenvolvimento 

Metropolianto), Dirce B. Freiras (Emplasa), Daniel Rezende (PMSP/SMRIF), Eduardo Odloak 

(EMPLASA), Ricardo Araújo (Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos), Valério 

Vitorino (SVMA/PMSP), Maria Vassimon de Assis (PMSP/SMRIF), Ana Lúcia Rodrigues de Carvalho 

(Emplasa). 

 

Após as saudações iniciais e de praxe o Diretor de Planejamento da Emplasa e membro da 

Coordenação da Comissão Executiva do Plano de Desenvolvimento Urbano e Integrado - PDUI -  

Fernando Chucre colocou em discussão o item único da pauta - Aprovação do Guia Metológico do 

PDUI e seu cronograma, documentos esses que foram  encaminhados com antecedência a todos 

os presentes. Colocados em aprovação o Guia metodológico e o cronograma proposto foram 

aprovados por unanimidade. Salientou Fernando Chucre que o  cronograma ora aprovado  

concentra o período de participação popular no primeiro semestre de 2016. Em março e abril, 



 
 

 

acontecem as audiências públicas nos municípios da RMSP, a apresentação das ferramentas para 

participação e divulgação de material explicativo sobre o PDUI. Entre abril e junho, já começam a 

ser reunidas as primeiras propostas da participação pública e também têm início os debates com 

a sociedade civil.  Até abril, será divulgado um caderno com as propostas preliminares para as 

audiências públicas. Ao fim dessas discussões, será apresentado um segundo caderno 

incorporando as sugestões da população, que terá ajustes e embasará a minuta do Projeto de Lei 

do PDUI-RMSP, a ser apresentado na Assembleia Legislativa no fim do próximo ano.  

A seguir com a palavra Carolina Heldt apresentou a fase em que se encontra o desenvolvimento 

dos trabalhos. Retomando a palavra, Fernando Chucre  comunicou  a todos que no próximo dia 16 

dezembro, na Rua Boa Vista, 170 - 15º andar - Auditório da Secretaria da Habitação, será 

realizado um Seminário Técnico e que é de grande importância a participação de todos. Com a 

palavra o Secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Paulo, Fernando 

de Mello Franco, propôs  que sempre os três Coordenadores da Comissão Técnica fossem 

convidados a participar das reuniões do Comitê Executivo de ora em diante, a fim de prestar 

possíveis esclarecimentos, o que foi aprovado. Foi proposto e aprovado,  para facilitar a 

programação das próximas reuniões, que o Comitê Executivo, passe a se reunir sempre nas 

últimas sextas-feiras do mês, ficando desde logo agendada a próxima reunião para o dia 29 de 

janeiro de 2016. 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata e encerrada a reunião  

Considerando o avançado da hora, foi dada por encerrada a reunião, às 13:00 horas. 


