Organograma com atribuições
Composição

Prefeitos dos 39 municípios
da RMSP + Representante
do GESP

4 representantes do GESP
4 representantes da PMSP
2 representantes de cada
região (consórcio e consult)

3 representantes de cada região

5 representantes do GESP
5 representantes PMSP

Representantes indicados pelos municípios e demais
atores das áreas técnicas de interesse do PDUI

Instância

Conselho

Comitê
Executivo

Comissão Técnica

Grupos de Trabalho

Instituir estrutura
necessária à execução do
PDUI

Constitui Comitê executivo,
sua composição e
atribuições

Constitui Comissão técnica
responsável pela
elaboração do PDUI

Constitui Grupo de Trabalho dividido nas 5 regiões

Pode constituir, por demanda, grupos temáticos

Guia Metodológico e
Roteiro de trabalho

Valida o Guia
Metodológico

A Emplasa coordena a Comissão Técnica, responsável pela
produção do Guia Metodológico, pela consolidação das
contribuições dos grupos de trabalho e pactuação dos
roteiros de trabalho

Contribui com propostas para o Guia Metodológico

Cadernos para subsidiar as
discussões

Analisa e valida o Caderno
de Propostas que será
apresentado nas
audiências públicas

Apresenta caderno com
diagnóstico e conteúdo
básico com primeiras
propostas

Consolida propostas do
Grupo de trabalho e
formata cadernos regionais
e metropolitano

Audiências Públicas,
oficinas e devolutivas

*Incorpora a Sociedade
Civil em sua composição,
conforme pactuado e
valida os produtos após as
devolutivas

Apoia os Grupos de
Trabalho de Comunicação
e Participação Social com
conteúdo

Sistematização das
contribuições da Sociedade
Civil e consolidação de
novos cadernos para
devolutivas

Comunicação , divulgação
dos eventos,

Valida a minuta do Projeto
de Lei com sua composição
ampliada e encaminha
para aprovação do
Conselho

Consolida os cadernos
síntese que serão utilizados
para sustentação do
projeto de lei

Coordena a minuta do
Projeto de Lei

Valida a minuta do projeto
de Lei

Minuta do Projeto de Lei

Aprova a minuta do
Projeto de Lei e encaminha
a Assembleia Legislativa

Analisa os cadernos,
desenvolve propostas em
reuniões prévias regionais

Plataforma digital
Produtos, publicações

Avalia a necessidade de
convocar reuniões setoriais
com grupos temáticos e
consultores (transportes,
habitação, etc)

Participação social, define
metodologia, necessidade
de oficinas, sistematização
de convites e documenta o
processo participativo
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