
Reunião conjunta da Comissão Técnica e do Comitê Executivo do PDUI-RMSP 

 

Data: 04/12/2018  

Participantes: consultar a lista de presença. 

Pauta: Aprovar o texto do projeto de lei do PDUI da Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Abertura da reunião 

1. Claudia Leite, da Emplasa, abre a reunião apresentando de forma resumida 

cada etapa que compôs o processo de construção do PDUI/RMSP.  

2. Em seguida Claudia Leite mostrou uma proposta de sistema de gestão e 

acompanhamento do plano de São Paulo. 

3. Por fim, Claudia, apresentou a versão final do Caderno de Propostas, no 

formato em que ele deve ser publicado – o que deve ocorrer no dia 11 de 

dezembro de 2018. 

Aspectos discutidos durante a reunião: 

1. Roberto Terrasse, da cidade de Embu, pediu que fosse explicado com clareza 

como ficou o Caderno de Propostas e por que foram feitas alterações no texto 

que havia sido aprovado. 

2. Carlos Abraão, do consórcio CIOESTE, se manifestou dizendo que não se 

deve mais mudar o Caderno de Propostas e nem colocá-lo em nova discussão, 

pois o foco neste momento é aprovar o texto do projeto de lei. 

3. Claudia Leite da Emplasa responde que não houve nenhuma mudança de 

conteúdo apenas ajustes já acordados, especialmente para incluir a parte de 

transportes, o que já estava previsto anteriormente. 

4. Renato Viegas disse que este tema do Caderno de Propostas já está 

superado. Agora, o objetivo é aprovar a minuta do projeto de lei. 

5. Carlos Abraão, do consórcio CIOESTE, pergunta, com relação à minuta do 

projeto de lei, se todos estão de acordo em aprovar o texto na forma como ele 

foi apresentado. Pede que quem não concorda se manifeste. Em reposta à 

pergunta, no auditório, não ocorre nenhuma manifestação em contrário. 

6. Claudia Leite, da Emplasa, diz que irá mandar as mudanças para todos os 

presentes. Em seguida, coloca a possibilidade de mais uma reunião para o dia 

18 de dezembro, caso integrantes do CE e CT sintam necessidade e solicitem 

o agendamento. 

7. Brígida Sacramento questiona se existe mesmo a necessidade de marcar mais 

uma reunião para o dia 18 de dezembro. 

8. Claudia Leite, da Emplasa, encerra a reunião comunicando o pré-agendamento 

de uma reunião final para o dia 18 de dezembro da 2018, às 14 horas, caso 

necessário. A realização desta reunião ainda será confirmada posteriormente. 

 

Deliberação: aprovada a minuta do Projeto de Lei e anexos.  


