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Memória de Reunião - PDUI - RMSP 

Data: 20 de Julho de 2016 

Pauta: 

1. Apresentação do levantamento da atual estrutura de Governança 

Ver Lista de Presença 

 

Discussões: 

 

 Fernando Chucre (EMPLASA) inicia a reunião pedindo à Fernanda Costa (EMPLASA) 

que faça a apresentação sobre o levantamento de órgãos do Estado e dos Municípios relativos 

à governança na RMSP. 

Fernanda esclareceu que ela, Nathalie Choumar e Cristina Cerciari (EMPLASA) e Guilherme 

Filocomo (PMSP), além de Lívia Rosseto do Consórcio do Grande ABC, se reuniram e definiram 

os principais itens a serem levantados nas duas principais esferas de atuação do Grupo, ou 

seja, Governo do Estado de São Paulo e Municípios. Assim, foram levantados dados relativos a: 

Administração Direta, Administração Indireta, Conselhos e Fundos. Esse levantamento 

considerou os órgãos institucionais já existentes que dão operacionalidade (ou não) às várias 

questões que envolvem as Funções Públicas de Interesse Comum - FPIC. 

A apresentação ateve-se ao desenho institucional vigente e a FPIC correspondente. O GT 

sugeriu que os levantamentos continuem até que se esgotem as informações, pois passa-se a 

contar com um quadro bem completo das estruturas existentes, tanto as estaduais quanto as 

municipais. 

Fernanda lembrou que já foram enviadas solicitações de preenchimento via email, a todas as 

sub-regiões, mas ainda não se tem o quadro completo. Guilherme esclareceu ainda que no 

caso da sub-região Oeste, a própria PMSP, pela Internet, captou muitas das informações 

necessárias. A maior parte das informações de municípios foram captadas pelos Consórcios do 

Grande ABC, Conisud e Condemat.  Chucre solicitou que todos façam um esforço de enviar os 

dados para conclusão mais rápida desse trabalho.  

Fernando de Mello Franco, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, da PMSP 

comentou sobre a necessidade de que se fale de FPIC de forma bem concreta, por exemplo, 

bilhete único metropolitano. Dessa forma, a operacionalização das propostas que se 

consubstanciam em programas, projetos e ações, ficam mais sólidas e se pode observar a 

eficiência ou não do modelo de governança existente. 

Havia a expectativa dos membros do GT que fosse apresentada uma proposta de governança 

por parte do estado, mas Chucre informou que ainda não foi possível fazer a discussão nas 

esferas próprias do Governo do estado e, portanto, fica adiada essa exposição. 

 

 


