
Reunião do Grupo de Trabalho Minuta do PL 

Data: 04/09/2018  

Participantes: consultar lista de presença 

 

Abertura da reunião 

1. Claudia Leite da Emplasa inicia os trabalhos onde cada membro se apresenta 

2. Sânia da Emplasa faz apresentação do roteiro do projeto de lei. No roteiro do projeto 

de lei estão ordenados os capítulos com seus respectivos assuntos e artigos. 

3. Após a apresentação, o grupo fez uma nova leitura de todos os artigos para analisar a 

redação. Alguns pontos então foram questionados 

 

Aspectos discutidos durante a reunião: 

1. Com relação ao artigo 16º, no item que trata do fundo, o grupo acha que os recursos 

do Fundo Metropolitano não devem ser condicionados à adaptação dos planos 

diretores por parte dos municípios, mas que os recursos só sejam destinados a 

projetos que atendam aos programas e ações previstos do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado - PDUI. 

2. Também no artigo 16º deverá ser acrescentando um item que saliente a necessidade 

dos Municípios atenderem às exigências e condições do PDUI e do Estatuto da 

Metrópole. 

3. No artigo 2º, que trata das definições, o grupo decidiu reordenar a localização de cada 

definição de forma que a sequência siga também a lógica que organiza o plano. Desta 

forma, o artigo 2º ficou com a seguinte disposição: 

I. Governança Interfederativa:  

II. Sistema Metropolitano de Planejamento e Gestão:   

III. Instâncias e Instrumentos de Gestão Metropolitana:    

a. Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo 

b. Conselhos Consultivos 

c. Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo 

d. Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo 

e. Câmaras Temáticas 

f. Câmaras Temáticas Especiais,  

IV. Ordenamento Territorial  

V. Função Pública de Interesse Comum – FPIC:  

a. Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial. 

b. Habitação e Vulnerabilidade Social. 

c. Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos.  

d. Mobilidade, Transporte e Logística.  

VI. Risco Ambiental Urbano 

VII. Outras definições necessárias  

4. Com relação ao artigo 7º por sugestão do Senhor Ronaldo foi incluído na redação o 

termo "com restrição aos aspectos do meio físico" 



 

Encaminhamentos: 

1. Claudia Leite, da Emplasa, encaminha o final da reunião comunicando que até a 

próxima quinta-feira dia 13 de setembro a Emplasa irá encaminhar a todos os 

membros o texto preliminar do Projeto de Lei para que todos possam avaliar e enviar 

sugestões. 

2. O grupo também aprovou a inclusão das diretrizes elaboradas pelo GT Ampliado: Rede 

de Centralidades, Mobilidade,Transportes e Logística no Caderno de Propostas, uma 

vez que foi um conteúdo amplamente discutido e analisado anteriormente. 

 

 

 


