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INTRODUÇÃO
Este relatório tem como objetivo concentrar as informações relativas ao método
de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região
Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP). O relatório foi divido em capítulos
que reúnem o conjunto de atividades necessárias para a produção do plano.
O Estatuto da Metrópole (Lei Federal no 13.089, de 12 de Janeiro de 2015)
estabelece as diretrizes gerais para o planejamento, gestão e execução das
Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) nas regiões metropolitanas e
nas aglomerações urbanas instituídas pelos Estados. O PDUI é uma exigência
do e um dos instrumentos previstos no Estatuto da Metrópole, que estabelece
seus objetivos e conteúdos mínimos.
As Funções Públicas de Interesse Comum são definidas no Estatuto da
Metrópole em seu art. 2o inciso II como: “política pública ou ação nela inserida
cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause
impacto em Municípios limítrofes”. Essas funções são, portanto, o objeto do
PDUI.
A Lei Complementar 1.139 de 16 de Junho de 2011, que reorganiza a Região
Metropolitana de São Paulo define, em seu art. 12, que o Conselho de
Desenvolvimento da RMSP especificará as Funções Públicas de Interesse
Comum dentre os seguintes campos funcionais:
I - planejamento e uso do solo;
II - transporte e sistema viário regional;
III - habitação;
IV - saneamento ambiental;
V - meio ambiente;
VI - desenvolvimento econômico;
VII - atendimento social;
VIII - esportes e lazer.
Para a organização deste plano, as Funções Públicas de Interesse Comum
foram organizadas em quatro eixos funcionais:





Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial
Habitação e Vulnerabilidade Social
Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
Mobilidade, Transporte e Logística

O processo de construção do PDUI-RMSP pautou-se pela garantia de ampla
participação dos diversos atores envolvidos, estado, municípios e sociedade
civil, em todas as etapas. A construção de um plano interfederativo pressupõe

1

a busca de consensos entre os entes participantes e as diferentes esferas do
poder público; assim, a busca de um entendimento comum entre os 39
municípios da Região e o Governo do Estado exigiu a formação de estruturas
institucionais e mecanismos de participação, negociação e pactuação
necessários à criação do Plano dos interesses coletivos.
A participação da Sociedade Civil, esteja ela organizada em entidades ou de
um cidadão individual, demandou não apenas a criação de canais e
mecanismos para que estes pudessem endereçar suas contribuições, mas
também um esforço de publicidade, compartilhado entre Estado e municípios,
para anunciar o processo, esclarecer sobre a sua finalidade, etapas e métodos
e garantir a máxima transparência do processo.
A complexidade e multiplicidade dos desafios, demandas, e oportunidades que
se apresentam na Região Metropolitana de São Paulo requereram não apenas
o reconhecimento e levantamento de dados sobre os problemas enfrentados,
mas a necessidade de se estabelecer prioridades dentre eles. Somou-se à
dificuldade de se estabelecer estas prioridades, a necessidade de consensos
entre grupos heterogêneos de atores inseridos nas diferentes realidades que
compõe a Região Metropolitana de São Paulo.
Juntando estas duas condições do Plano – a complexidade de seu objeto e a
sua forma de construção (interfederativa, participativa e democrática), optou-se
metodologicamente por estruturar o plano a partir das principais demandas e
propostas da sociedade civil, das prefeituras dos municípios da região e de
órgãos setoriais do Estado. O conjunto destas propostas, depois de avaliadas e
discutidas em Grupos de Trabalho, com o apoio dos documentos, informações
e diagnósticos produzidos pela Emplasa, foram reunidas em um documento
chamado Caderno Preliminar de Propostas.
O fato de este ser o primeiro Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado,
construído de acordo com o Estatuto da Metrópole, um dispositivo legal ainda
novo, e os desafios da construção conjunta entre Estado, municípios e a
sociedade civil imprimiram ao processo uma curva de aprendizado que permitiu
a adaptação e evolução dos métodos ao longo dos trabalhos.
Figura 1: Linha do Tempo
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Este documento tem, por objetivo, apresentar, de forma clara, a metodologia
adotada no desenvolvimento do PDUI-RMSP como um todo, bem como
esclarecer etapas específicas do processo.
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CAPÍTULO 1: ESTRUTURA INSTITUCIONAL
A primeira etapa de desenvolvimento do PDUI-RMSP contou com a criação de
uma estrutura institucional capaz de produzir e coordenar todas as tarefas
necessárias para a confecção do plano.
A estrutura proposta baseou-se na divisão funcional em uma estrutura vertical
que se diversifica em termos de funções técnicas e políticas.
1.1 Instâncias
As instâncias estabelecidas para o PDUI contaram com o já institucionalizado
Conselho de Desenvolvimento da RMSP e, posteriormente, com a criação do
Comitê Executivo, da Comissão Técnica e dos Grupos de Trabalho por temas
específicos. Também,
foi estabelecida, como agente técnico e como
Secretaria Executiva, a Emplasa, com funções principais de organização e
suporte técnico às etapas do plano.

Figura 2: Instâncias do PDUI

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo
O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo tem
caráter permanente e foi instituído pela Lei Complementar Estadual
1.139/2011. É composto por 39 representantes dos municípios da RMSP e 17
representantes do Governo do Estado de São Paulo, com paridade entre
governos estadual e municipal.
Coube ao Conselho de Desenvolvimento da RMSP instalar as instâncias
necessárias à realização do PDUI-RMSP, por meio das deliberações CDRMSP
01/15 de 19 de Outubro de 20151 e CDRMSP 01/15-A2 de 19 de Novembro de
2015, assim como a aprovação final do PDUI, da minuta do projeto de lei e o
encaminhamento dos mesmos ao Governador.
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Comitê Executivo
O Comitê Executivo se constituiu como instância deliberativa de caráter
temporário, e foi instituído pela Deliberação CD-01/15 do Conselho de
Desenvolvimento da RMSP, inicialmente composto por 18 membros, sendo 4
representantes do Governo do Estado de São Paulo, 4 representantes da
Prefeitura Municipal de São Paulo e 10 das sub-regiões que compõe a Região
Metropolitana de São Paulo3.
Subordinado ao Conselho de Desenvolvimento da RMSP, tem como objetivo
promover a articulação e coordenação entre Estado, municípios integrantes da
região e sociedade civil, dos trabalhos relativos à elaboração do PDUI-RMSP
até a sua aprovação nos termos estabelecidos pelo § 4º do Art.10 do Estatuto
da Metrópole.
Posteriormente, durante o processo de elaboração do PDUI, foi incluída a
sociedade civil, com a eleição, em Assembleia, de 12 membros, representando
as 5 sub-regiões e o município de São Paulo, compondo-se, assim, uma
instância tripartite (municípios, estado e sociedade civil) e paritária (mesmo
peso para cada parte), para acompanhamento e deliberação dos produtos
produzidos.
O Comitê Executivo realizou 14 Reuniões4 ao longo do processo de construção
do PDUI; incluindo 6 reuniões conjuntas com a Comissão Técnica. Coube a
esta instância, dentre outras atribuições, validar o Guia Metodológico, todos os
produtos finais e e Minuta do Projeto de Lei , e encaminhar para a aprovação
do Conselho de Desenvolvimento da RMSP.
Comissão Técnica
A Comissão Técnica se constituiu como instância técnico-consultiva de caráter
temporário, composta inicialmente por 3 membros representantes de cada uma
das 5 sub-regiões da RMSP, 5 representantes do Município de São Paulo e 5
do Estado de São Paulo, para promover o trabalho de elaboração do PDUI,
acompanhar o seu desenvolvimento, atuando como facilitador da observância
ao Estatuto da Metrópole, bem como pautar as reuniões do Comitê Executivo.
Posteriormente, foi incluída a sociedade civil, com a eleição, em Assembleia,
de 18 membros, representando as 5 sub-regiões e o município de São Paulo,
compondo-se assim em uma instância tripartite (municípios, estado e
sociedade civil) e paritária (mesmo peso para cada parte).
A Comissão Técnica reuniu-se 26 vezes durante o processo, incluindo 6
reuniões conjuntas com o Comitê Executivo. Coube a este grupo o
3
4

Lei Complementar Estadual 1.139 de 16 de Junho de 2011
Até 04/12/2018
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acompanhamento do desenvolvimento das atividades de elaboração do PDUI,
assim como a criação dos Grupos de Trabalho e decisões sobre os processos
e procedimentos adotados no PDUI, além de pautar as reuniões do Comitê
Executivo sempre que necessária sua validação.
Especificamente, a Comissão Técnica foi responsável por apresentar o
caderno com diagnóstico e conteúdo básico com primeiras propostas,
consolidar propostas do Grupo de Trabalho em forma de cadernos regionais e
metropolitanos, apoiar os Grupos de Trabalho de Comunicação e Participação
Social, aprovar a sistematização das contribuições da sociedade civil e do
poder público, e a consolidação de novos cadernos de devolutiva, consolidar os
cadernos sínteses que foram utilizados para sustentação do projeto de lei e
coordenar a produção da Minuta do Projeto de Lei.
Grupos de Trabalho (GT)
Os Grupos de Trabalho se constituíram como instâncias de caráter temporário,
criados por temas que se diferenciaram entre aqueles de representação dos
eixos do plano e aqueles utilizados para desenvolvimento de processos
específicos do plano.
A composição dos GTs se alternou durante a construção do plano, sendo
constituídos por atores de diversos setores do poder público, realizando
encontros abertos à participação social.
Suas atividades estavam centradas em analisar os cadernos produzidos,
desenvolver propostas em reuniões regionais, avaliar a necessidade de
convocação de reuniões setoriais com grupos temáticos e consultores,
comunicar e divulgar eventos, e elaborar a Minuta do Projeto de Lei.
Secretaria Executiva
A Secretaria Executiva foi exercida pela Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano – Emplasa, mesma função exercida junto ao Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano, em conformidade ao Decreto 1.139/2011.
De acordo com suas funções, foram desenvolvidas atividades relativas ao
apoio técnico e logístico para realização de reuniões e desenvolvimento de
produtos, produção de subsídios técnicos, e a coordenação de reuniões,
eventos e encontros.
1.2

Participação da Sociedade Civil na Estrutura Institucional

Em atendimento ao art. 10o § 4o do Estatuto da Metrópole, que determina que a
aprovação do plano deverá ser feita por instância colegiada com participação
da sociedade civil, optou-se por inclui-la nas instâncias já existentes; assim,
tanto o Comitê Executivo quanto a Comissão Técnica do PDUI-RMSP
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passaram a contar com uma estrutura tripartite e paritária com a seguinte
composição:
Comitê Executivo
Estado: 4 representantes
Municípios: 14 representantes (2 de cada sub-região e 4 do município de São
Paulo)
Sociedade Civil: 12 representantes de entidades organizadas e relacionadas a
uma FPIC deste PDUI
Comissão Técnica
Estado: 5 representantes
Municípios: 20 representantes, (3 de cada sub-região e 5 do município de São
Paulo)
Sociedade Civil: 18 representantes de entidades organizadas e relacionadas a
uma FPIC deste PDUI
Os representantes da sociedade civil foram eleitos em assembleias públicas,
realizadas em cada uma das cinco sub-regiões da RMSP e no Município de
São Paulo, nos dias 25 e 26 de agosto de 2017, com a eleição de 5 membros
para cada sub-região e o município de São Paulo, e em assembleia geral, no
dia 28 de agosto de 2017, com a participação de todos os eleitos onde foram
escolhidos os representantes para cada instância, sendo definida a seguinte
composição: 3 representantes de cada sub-região e município de São Paulo
para a Comissão Técnica e 2 para o Comitê Executivo.
O processo de eleição dos participantes seguiu o documento “Regulamento:
Assembleia Pública Para Escolha de Representantes da Sociedade Civil para o
Comitê Executivo e Comissão Técnica do Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado - PDUI da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP” 5.

5
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CAPITULO 2: GUIA METODOLÓGICO
O Plano de Trabalho foi o primeiro documento produzido para o PDUI, no qual
foram estabelecidas as diretrizes de concepção e os materiais para estruturar o
plano. Por seu caráter orientativo, com a descrição da metodologia a ser
seguida, foi nomeado de Guia Metodológico.
2.1

Produção do Guia Metodológico

O Guia Metodológico do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da
Região Metropolitana de São Paulo - PDUI-RMSP, sob responsabilidade do
Comitê Executivo, teve por objetivo orientar a produção do PDUI-RMSP e o
acompanhamento desse processo até a sua aprovação nos termos
estabelecidos pelo § 4º do art.10 do Estatuto da Metrópole. Contém a definição
do escopo dos produtos previstos, dos objetivos, do processo e da metodologia
participativa e interfederativa, nos termos do Estatuto da Metrópole, assim
como o cronograma de execução das atividades e previsão dos recursos
financeiros.
A deliberação no CD-01/15 do Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de São Paulo, em seu art. 1º, define, como responsabilidade do
Comitê Executivo do PDUI-RMSP, dentre outras, a articulação e coordenação
entre o Estado e os municípios da RMSP para a elaboração do Guia
Metodológico, assim como outorga a este comitê a aprovação deste
documento.
O Guia Metodológico do PDUI-RMSP começou a ser desenhado por um grupo
de trabalho específico para este fim, formado por representantes da Prefeitura
do Município de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo,
anteriormente à constituição da Comissão Técnica do PDUI-RMSP. A partir da
constituição da Comissão Técnica, esta passou a ser a instância de elaboração
do referido Guia, que o submeteu à aprovação do Comitê Executivo do PDUIRMSP na sua 2ª reunião, realizada no dia 11 de dezembro de 2015. O
documento foi aprovado por unanimidade.
O Guia Metodológico traz, entre seus conteúdos, as questões estruturais que
devem ser abordadas pelo plano, as instâncias, a participação da sociedade
civil, os produtos e o cronograma.
O cronograma, apresentado em documento anexo ao Guia Metodológico e
aprovado pela Comissão Técnica, previa o término do processo de produção
do Plano para o mês de dezembro de 2016. Ao longo do desenvolvimento do
plano, a complexidade do objeto e a necessidade de adaptações dos métodos
e etapas durante o processo fizeram com que o cronograma fosse adaptado e
os prazos das próximas etapas passaram a ser decididos em cada uma das
reuniões da Comissão Técnica e do Comitê Executivo.
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Foram realizados ajustes no Guia Metodológico para que a participação da
sociedade civil ocorresse durante o processo de desenvolvimento do PDUI, e
não apenas na validação da minuta do PL, o que aconteceu em agosto de
2017.
A partir de então, o cronograma se estendeu até dezembro de 2018, quando o
PDUI foi validado pela Comissão Executiva e pelo Comitê Executivo e
encaminhado para aprovação no Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de São Paulo em abril de 2019.
Entre os ajustes realizados no Guia Metodológico podemos citar, por exemplo:










no item 2.: utilizou-se a redação original do Estatuto da Metrópole,
retirando-se os itens que não cabem neste produto por pertencer a Lei
Complementar 760/94.
no item 3.: foi retirada a proposição de nova forma de governança por
ela pertencer à Lei Complementar 1.139/11, vigente.
adequação à utilização de dados inexistentes que deverão ser
produzidos por necessidade de implantação do PDUI - "a) ocupação
irregular considerando, em especial, os assentamentos precários e
aqueles em áreas de risco, déficit e inadequação habitacional; b)
disponibilidade de áreas para intervenção e promoção de habitação de
interesse social".
formas para financiamento "conforme preconiza o Art. 9º da Lei nº
13.089/15".
composição das instâncias, Comitê Executivo e Comissão Técnica, já
prevendo a inclusão da Sociedade Civil e sua proporcionalidade em
cada instância.
ajustes no Funcionograma de Atribuições, Processo Participativo de
Elaboração e Cronograma.
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CAPÍTULO 3: COMUNIÇÃO E PUBLICIDADE
O desenvolvimento do PDUI utilizou, como princípio, a ampla participação dos
diferentes atores sociais que compõe a complexa estrutura social da Região
Metropolitana de São Paulo. Para tanto, uma série de ações de comunição e
publicidade foi necessária, dando divulgação às atividades desenvolvidas e aos
eventos realizados.
A estratégia de comunicação centrou-se, primeiramente, em desenvolver uma
plataforma digital concentrando as principais informações do plano e, também,
funcionando como interface de recebimento de informações externas.
3.1

Plataforma Digital

A plataforma digital do PDUI foi alocada no endereço www.pdui.sp.gov.br/rmsp;
seu principal objetivo foi centralizar as informações produzidas no decorrer do
desenvolvimento do plano e reservar as propostas recebidas pelo poder
público e sociedade civil. Ela entrou no ar no dia 13/01/2016.
Sua estrutura contêm abas com informações explicativas dos objetivos do
plano, da estrutura institucional da Região Metropolitana de São Paulo, das
questões metropolitanas e notícias atualizadas. Também estão dispostos os
quadros com a composição do Comitê Executivo e da Comissão Técnica, a
equipe da Emplasa, e os produtos e subsídios à elaboração do plano.
A plataforma disponibiliza os conteúdos específicos das reuniões realizadas,
quando estes foram produzidos, sendo eles: notícias relacionadas, fotos,
memórias ou atas, apresentações e/ou arquivos, áudios e listas de presença.
No caso das audiências públicas, foram disponibilizados, além dos conteúdos
acima relacionados, a estatística de presença e os assuntos abordados.
Uma série de documentos foi alocada em três abas: a primeira, para
documentos de trabalho, que incluem os arquivos, principalmente os utilizados
no apoio à elaboração do plano; a segunda, referente aos documentos
aprovados, que obtiveram o status de documentos oficiais do PDUI; e, por
último, a aba biblioteca com apresentações, documentos de apoio, materiais
de comunicação, vídeo institucional e legislação.
O contato com a equipe administradora da plataforma poderia ser feito por
meio da aba contato.
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Figura 3: Plataforma Digital - Conteúdo

A plataforma digital teve a função de recepcionar as contribuições da
sociedade civil e do poder público, que posteriormente foram incorporadas ao
plano. Primeiramente, essas contribuições foram colhidas em forma de
propostas, divididas nos eixos/temas do plano, possibilitando o acesso a todas
as propostas já produzidas. Em um segundo momento, durante as realizações
das audiências públicas, foi disponibilizado o Caderno Preliminar de Propostas,
e as contribuições pleiteadas para sua melhoria foram captadas pelo mesmo
sistema, agora na categoria de Contribuições.
Figura 4: Plataforma Digital – Participação

Para o acompanhamento dos eventos e ações realizadas durante a produção
do plano, criou-se um calendário atualizado periodicamente com a agenda de
atividades.
3.2

Material de Divulgação

A estratégia de comunicação do PDUI focou na utilização de diversas formas
de divulgação dos trabalhos elaborados e dos eventos realizados por meio das
mídias sociais.
Desse modo, além da plataforma virtual, foi criado um perfil no Facebook
(@pduirmsp), que entrou em funcionamento na data de 07/12/2015. Pelo
Facebook, foi possível a criação de um grupo de interessados que foram
mantidos atualizados sobre as principias atividades do plano.
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Figura 5: Perfil do PDUI no Facebook

Na mesma linha, um vídeo institucional foi produzido, com linguagem mais
intuitiva, explicando o contexto de produção do PDUI.
Até 24/09/2019, o vídeo havia sido visualizado 2.457 vezes no endereço
https://youtu.be/PZxSC6m2fgs.
Figura 6: Vídeo Institucional

3.3

Audiências de Mobilização

Entre abril e julho de 2016, foram realizadas audiências de mobilização em 31
municípios, com o objetivo de iniciar o debate sobre as bases de elaboração do
PDUI, apresentar alguns avanços já realizados e captar as demandas das subregiões.
Na apresentação, constava a delimitação das questões de caráter
metropolitano, as explicações quanto ao Estatuto da Metrópole (Lei Federal Nº
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13.089 de 2015) e, por fim, a estrutura institucional desenvolvida para a gestão
de produção do plano.
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CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICOS
4.1

Reuniões com Especialistas

Como subsídios técnicos ao desenvolvimento das atividades e produtos do
PDUI, algumas publicações foram necessárias. Neste contexto, três
importantes ações foram estruturantes. A primeira foi a tentativa de contato e
debate com um número significativo de especialistas em diversas áreas
correlacionadas ao plano. A segunda, a produção de um documento técnico,
base de informações relevantes para o desenvolvimento de análises. Por
último, o mapeamento e interpretação do arcabouço legal relativo a diretrizes
territoriais municipais se mostrou essencial para pensar o ordenamento
territorial metropolitano.
4.2

Produção do Documento Visão da Metrópole

A produção do Documento Visão da Metrópole, contendo textos, dados e
análises que pudessem servir de subsídios ao PDUI-RMSP, esteve a cargo da
EMPLASA. Esta produção deu-se tanto na forma de publicação de documentos
quanto sob demanda dos Grupos de Trabalho para a análise pontual de
determinadas características da RMSP.
No primeiro momento, foram convidados à EMPLASA especialistas da
academia, Estado e iniciativa privada para a discussão das principais questões,
problemas e experiências relacionados ao planejamento metropolitano.
Data
Tema
Convidado(s)
04/11/2015 Macrozoneamento
Regina Meyer e Marta Dora
11/11/2015 Demografia
José Marcos Cunha
Estímulos à economia local –
13/11/2015
Carlos Roxo
experiências bem-sucedidas
Associação
Brasileira
da
16/11/2015 Infraestrutura e indústria de base Infraestrutura e Indústria de Base ABDIB
Planejamento
do
transporte Renato Viegas e Luiz Fernando
25/11/2015
metropolitano
Chaves
26/11/2015 Inovação
José Antônio Carlos
27/11/2015 Tecnologia
Alex Abico
30/11/2015 Economia
Andrea Calabi
01/12/2015 Transporte e logística
Frederico Bussinger
Saneamento, recursos hídricos e
02/12/2015
Mônica Porto e Ricardo Toledo
energia
09/12/2015 Economia Criativa
Ana Clara Fonseca
11/12/2015 Planejamento Urbano
Raquel Rolnik
06/01/2016 Plano de Resiliência
Cel. José Roberto
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Após esta rodada de apresentações e debates, a EMPLASA passou a
consolidar as bases de dados a serem utilizados na etapa de diagnósticos e
como apoio aos debates que seriam feitos pelos grupos de trabalho. Estas
bases reúnem dados cartográficos, estatísticos, legais, análises, dentre outras
informações produzidas pela EMPLASA, secretarias e autarquias do Estado de
São Paulo, Governo Federal e seus órgãos e pelos municípios.
A EMPLASA compilou estas informações em um documento denominado
Visão da Metrópole, disponibilizado na plataforma digital do PDUI-RMSP. Este
documento apresenta informações relevantes sobre as FPICs tratadas no
plano divididas em quatro capítulos, a saber: PDUI RSMP – bases para a
elaboração, dinâmica socioeconômica, dinâmica territorial e governança
metropolitana.
Este documento apresenta, de forma sintética, alguns estudos e informações
que mais tarde foram utilizados nas diversas etapas do PDUI-RMSP, como o
ordenamento territorial, caderno preliminar de propostas, etc.
Além do documento Visão da Metrópole, a seção “Biblioteca” da plataforma
digital do PDUI-RMSP contém diversos documentos e bases de dados, dos
quais alguns produzidos pela EMPLASA especificamente para o PDUI-RMSP,
para apoiar as discussões e a formulação de propostas pelo poder público e
sociedade civil.
4.3

Leitura Unificada dos Planos Diretores Municipais

Considerando que o macrozoneamento é um instrumento para a
implementação de diretrizes de ordenamento territorial, as macrozonas da
Região Metropolitana de São Paulo deverão ter caráter orientador para que os
municípios promovam, no futuro, a readequação de seus planos diretores,
especialmente no que diz respeito aos processos de parcelamento, uso e
ocupação do solo ou de licenciamento de empreendimentos urbanos, além da
orientação em projetos setoriais.
Neste sentido, tornou-se fundamental uma leitura unificada e atual das
macrozonas dos 39 municípios e a análise dos seus planos diretores e leis de
uso e ocupação do solo. A compatibilização dos macrozoneamentos e
zoneamentos teve como resultado um mapa com nove classificações para toda
a RMSP. As análises feitas a partir deste mapa puderam identificar os
principais conflitos referentes ao uso e ocupação do solo, complementaridades
ou descontinuidades entre os Planos dos municípios metropolitanos e o
atendimento às leis ambientais vigentes, diagnósticos importantes para
subsidiar a elaboração do Macrozoneamento Metropolitano.
A leitura inicial das leis municipais permitiu a identificação dos conceitos,
características e diretrizes mais utilizados para o macrozoneamento ou
zoneamento, o que norteou a concepção de uma legenda única das
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macrozonas compatibilizadas. Foram então estabelecidas nove macrozonas,
sendo cinco de caráter urbano e quatro de caráter ambiental ou rural, descritas
a seguir.
Macrozona Municipal Urbana – Consolidada
Conceito: Possui nível elevado de urbanização, forte saturação viária e elevada
concentração de empregos e serviços.
Características: É formada pelas zonas exclusivamente residenciais e por
bairros predominantemente residenciais que sofreram um forte processo de
transformação, verticalização e atração de usos não residenciais, sobretudo
serviços e comércio.
Diretrizes: É necessário o controle do processo de saturação viária e a
manutenção e qualificação de áreas verdes significativas. Podem ser
agregadas, nesta Macrozona, áreas de fortalecimento do caráter de
centralidade municipal, respeitando o patrimônio histórico, cultural e religioso,
otimizando a oferta de infraestrutura existente, renovando os padrões de uso e
ocupação e fortalecendo a base econômica local.
Macrozona Municipal Urbana – Adensamento
Conceito: Área urbana dotada de infraestrutura com características físicas que
favorecem o adensamento.
Características: É caracterizada pela existência de usos residenciais e não
residenciais instalados em edificações horizontais e verticais, com um nível
médio de urbanização e de oferta de serviços e equipamentos.
Diretrizes: É necessária a melhoria e complementação do sistema de
mobilidade urbana, melhoria das condições urbanísticas dos bairros existentes,
a criação e qualificação de áreas verdes significativas e incentivo à
consolidação das centralidades de bairros existentes.
Macrozona Municipal Urbana – Expansão
Conceito: Áreas fora do perímetro urbano ou com urbanização incipiente.
Características: Possuem condições de serem urbanizadas por se localizarem
em locais sem restrições físicas, com proximidade de infraestruturas já
existentes.
Diretrizes: Destina-se à expansão da urbanização de forma planejada e
controlada com garantia de implantação de infraestrutura e incentivo na criação
de novas áreas verdes, como praças e parques.
Macrozona Municipal Urbana – Requalificação
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Conceito: Área urbana estruturada de forma inadequada ou irregular, carente
de infraestrutura, com necessidades de requalificação urbanística ou ambiental.
Características: Caracteriza-se pela existência de elevados índices de
vulnerabilidade social, baixos índices de desenvolvimento humano e é ocupada
por população predominantemente de baixa renda em assentamentos
precários e irregulares. Apresenta precariedades territoriais, irregularidades
fundiárias, riscos geológicos e de inundação e déficits na oferta de serviços,
equipamentos e infraestruturas urbanas.
Diretrizes: É necessário fortalecer as capacidades de proteção social a partir de
melhorias nas condições de vida, de convivência e de acesso às políticas
públicas.
Macrozona Municipal Urbana – Desenvolvimento
Conceito: Área destinada preferencialmente a atividades produtivas –
industriais ou de serviços.
Características: Caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema
ferroviário e rodovias que articulam diferentes municípios e polos de empregos
da Região Metropolitana de São Paulo, onde se verificam processos de
transformação econômica e de padrões de uso e ocupação do solo.
Diretrizes: Destina-se à promoção de transformações estruturais orientadas
para o maior aproveitamento da terra urbana com o objetivo de ampliar a
geração de empregos e renda, intensificando e implantando atividades
econômicas.
Macrozona Municipal de Proteção Ambiental
Conceito: Corresponde às áreas de expressivo valor ambiental, com notáveis
atributos naturais ainda preservados, apresentando distinta flora e fauna.
Características: São porções territoriais contínuas e homogêneas, geralmente
afastadas das áreas mais densamente urbanizadas, nas quais se observa o
prolongamento de remanescentes florestais, a presença de nascentes e cursos
d’água e demais elementos que configuram importância ao ecossistema e aos
processos naturais locais. Ex.: Unidades de Conservação (UCs) e demais
áreas de proteção integral.
Diretrizes: Destina-se à preservação ambiental, abrangendo também atividades
de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa.
Macrozona Municipal de Uso Sustentável
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Conceito: Áreas que apresentam importantes remanescentes naturais,
entremeados por propriedades de uso agrícola ou de recreação (sítios ou
chácaras).
Características: Exercem importância estratégica no território na medida em
que podem auxiliar na contenção do processo de expansão urbana, no
desenvolvimento e incremento controlados de atividades econômicas, ou
ainda, na preservação dos recursos naturais existentes, necessários tanto à
conservação dos sistemas naturais quanto à estruturação da infraestrutura de
abastecimento do território.
Diretrizes: Destina-se à conservação de recursos naturais, abrangendo
também atividades econômicas de baixo impacto ambiental como chácaras de
recreio, atividades agrícolas e sítios.
Macrozona Municipal de Produção Agrícola
Conceito: Áreas rurais e rururbanas com diferentes índices e graus de
urbanização e de restrições ambientais, com significativa presença de áreas de
produção agrícola.
Características: Pode se apresentar com características diversas, em áreas
concentradas ou esparsas de produção agrícola e ocupação urbana de baixa a
média densidade. Podem ter importância para o abastecimento da RMSP.
Diretrizes: Manter e estimular a exploração econômica por meio da atividade
agrícola, inclusive implementando serviços de apoio à produção, sem
comprometer a sustentabilidade ambiental das áreas em que se localizam.
Macrozona Municipal de Recuperação Ambiental
Conceito: Associada aos territórios ambientalmente frágeis impactados por
ações antrópicas, dotados ainda de importantes recursos naturais.
Características: Correspondem às porções territoriais degradadas do ponto de
vista ambiental, podendo ser caracterizadas pela presença de precariedade
habitacional, exploração mineral e infraestruturas específicas como aterros
sanitários.
Diretrizes: Nessas áreas propõem-se ações integradas para o controle
ambiental e a reconversão de atributos ambientais visando à retomada de
funções ambientais projetadas.
A dificuldade de padronização de nomenclatura para as macrozonas ficou clara
durante o processo de compatibilização. Há uma grande diversidade de nomes
que se referem a um mesmo conceito, como a macrozona Urbana de
Requalificação, à qual correspondem diferentes denominações: Área de
Urbanização e Regularização, Urbanização em Desenvolvimento, Área
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Homogênea de Urbanização Precária, Subárea de Qualificação e
Adensamento Urbano, Zona Urbana em Consolidação e o termo que aparece
com mais frequência, Recuperação Urbana. Também há casos em que a
nomenclatura utilizada não corresponde à descrição, como a macrozona de
Interesse Urbano - Urbanização Diferenciada, que se caracteriza “por
ocupação de chácaras de baixa densidade com predominância de espaços
livres e áreas verdes que não devem ser subdivididas.”
O levantamento dessas convergências e conflitos indica a importância de se
realizar um macrozoneamento metropolitano que leve em conta a RMSP como
um todo, por exemplo, determinando diretrizes em comum para áreas de uso
semelhante localizadas nos limites municipais, assegurando assim uma
continuidade de usos para o melhor funcionamento da metrópole. Para isso, é
essencial que as nomenclaturas, conceitos, características e diretrizes das
macrozonas sejam padronizadas, de forma a facilitar o diálogo entre os
municípios, possibilitando um entendimento comum sobre o macrozoneamento
metropolitano. Isso tornará possível um alinhamento dos Planos Diretores
Municipais às diretrizes propostas no Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado.
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Figura 7: Leitura Unificada dos Planos Diretores
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CAPÍTULO 5: FORÚNS DE DEBATES
Os Grupos de Trabalho (GTs) se configuraram como instância técnica, tendo,
por objetivo, debater as propostas recebidas por eixo do plano, como também
definir a formar de efetuar algumas atividades.
5.1

Grupos de Trabalhos (GTs)

De acordo com o Guia Metodológico do PDUI-RMSP, os grupos de trabalho
foram constituídos pela Comissão Técnica e desenvolvidos ao longo do
processo, sendo competência da Emplasa coordenar o trabalho de mediação
nos grupos, sistematização das propostas e a apresentação de estudos e
subsídios para o debate.
Os GTs foram divididos em dois principais grupos. O primeiro referente aos
eixos do plano que tinham como missão a análise de propostas recebidas. O
segundo diferenciado por desenvolver processos ou produtos específicos.
O Guia Metodológico já previa a constituição de Grupos de Trabalho em temas
transversais ao processo de produção do Plano; foram eles: GT Governança
Interfederativa e GT Processo Participativo e Comunicação (anteriormente
nomeado de Publicação e Comunicação e Participação Social, com posterior
junção para a composição de um único grupo).
O GT de Governança Interfederativa visou avaliar os vários modelos de
governança instituído, e a competência ou não do plano de sugerir alteração no
modelo atual, aprovado pela LC 1139/11 em vigor. Após várias rodadas de
discussões e consultas aos órgãos jurídicos, ficou estabelecido que um
Decreto, caso em que se enquadra a aprovação do plano, hierarquicamente
não pode alterar uma Lei Complementar, caso da lei que reorganizou a Região
Metropolitana de São Paulo, na qual está descrita o modelo atual de
governança vigente.
Já o GT de Processo Participativo e Comunicação foi o responsável por todo
material de marketing utilizado e pela definição da forma como seria incluída a
sociedade civil e do processo de participação da mesma em assembleias,
oficinas e audiências.
5.1.1 Temas e objetivos
Em um primeiro momento, foram criados 6 GTs: GT Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Saneamento, GT Desenvolvimento Urbano, Econômico, Social e
Habitação, GT Transporte, Mobilidade e Logística, GT Processo Participativo e
Comunicação, GT Governança Interfederativa e GT Macrozoneamento.
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Figura 8: Temas dos Grupos de Trabalho

Após as Audiências Públicas para discussão do Caderno Preliminar de
Propostas, o GT Macrozoneamento propôs que as estratégias para a Ação
Metropolitana fossem discutidas em GTs específicos, sendo estes o GT
Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas, o GT Enfrentamento a
Precariedade Urbana e Habitacional, o GT Rede de Centralidades e o GT
Gestão de Risco.
Posteriormente, foram criados os GTs de Instrumento e Minuta do Projeto de
Lei para o desenvolvimento de atividades finais do plano.
Os GTs criados possuíam os seguintes objetivos:
GT Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento – Discutir as propostas
referentes aos temas de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento.
GT Desenvolvimento Urbano, Econômico, Social e Habitação – Discutir as
propostas referentes aos temas desenvolvimento urbano, econômico, social e
habitação. Com a amplitude do tema as reuniões passaram a discutir
separadamente os temas dentro do mesmo GT.
GT Transporte, Mobilidade e Logística – Discutir as propostas referentes aos
temas transporte, mobilidade e logística. Também foi orientador e validador das
propostas de estratégia Centralidades.
GT Processo Participativo e Comunicação – Definir a composição e o
regulamento de escolha dos membros da sociedade civil, propondo o momento
de inclusão destano Comitê Executivo e na Comissão Técnica, definir o
regulamento das audiências públicas, seus ritos e todo o material necessário à
divulgação.
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GT Governança Interfederativa – Discutir as questões referentes à governança
interfederativa, as modalidades existentes no mundo, a sua aplicabilidade, e a
ponderação das questões formais e legais para a inclusão ou não da proposta
no PDUI-RMSP.
GT Macrozoneamento – Desenvolver a metodologia do Macrozoneamento
Metropolitano.
GT Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas – Desenvolver o Sistema de
Áreas Verdes e Áreas Protegidas.
GT Enfrentamento a Precariedade Urbana e Habitacional – Desenvolver a
metodologia de mapeamento e ação para o enfrentamento da precariedade
urbana e habitacional.
GT Rede de Centralidades - Desenvolver a metodologia de reconhecimento e
proposição de centralidades urbanas.
GT Gestão de Risco - Desenvolver a metodologia de mapeamento e ação para
o enfrentamento de ocupação em áreas de risco.
GT Instrumentos – Desenvolver os instrumentos necessários para a
implementação do PDUI. Coube, a esta instância, a modelagem do processo
de acompanhamento da implantação do PDUI, e a composição de câmaras
específicas e ferramentas. Nesta instância que se começou a desenhar a
ferramenta geocolaborativa de compartilhamento de dados e informações,
intitulada de SIM/Emplasa - Sistema de Informações Metropolitanas. Num
primeiro momento, a Emplasa desenvolveu um projeto piloto que o Cioeste
utilizou para desenvolver políticas de mobilidade compartilhada entre seus oito
municípios. O projeto foi um sucesso e, assim, foi adotado e compartilhado
com os demais municípios da RMSP, sendo atualmente utilizado pelos
setoriais da Habitação e da Câmara Temática de Gestão de Riscos Ambientais
e Urbanos, como também pelas demais regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas do Estado.
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Figura 9: Sistema de Informações Metropolitanas (SIM)

GT Minuta do Projeto de Lei – Produzir a Minuta do Projeto de Lei.Participaram deste grupo especialistas em legislação do Estado, os municípios
de São Paulo, Itapecerica da Serra, Cajamar, Franco da Rocha, Guarulhos,
Mairiporã, e os Consórcios Cioeste e do ABC, como também a sociedade civil,
através da OAB, UFABC, IAB, entre outros.
5.1.2 Estatísticas
As reuniões dos grupos de trabalho tiveram início no dia 18/01/2016, e
finalizaram no dia 19/12/2018, sendo realizadas, ao todo, 152 reuniões.
Estas reuniões tiveram a participação de 1151 pessoas, sendo estes técnicos
das prefeituras envolvidas, das secretarias setoriais do Estado e membros de
associações civis correlatas. Segue, abaixo, um quadro com as estatísticas dos
grupos de trabalho.
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Tabela 1: Estatísticas dos Grupos de Trabalho
Grupo de Trabalho
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento
Desenvolvimento Urbano, Econômico, Social e
Habitação
Transporte, Mobilidade e Logística
Processo Participativo e Comunicação
Governança Interfederativa
Instrumentos de Gestão e Acompanhamento do
Plano
Macrozoneamento
Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas
Enfrentamento
da
Precariedade
Urbana
e
Habitacional
Rede de Centralidade
Gestão de Risco
Reuniões Conjuntas todos os GTs
Minuta do Projeto de Lei
Reunião conjunta dos GTs com Minuta do Projeto
de Lei
Total

Nº
Reuniões
8
9

de

Nº
Participantes
81
94

10
28
15
2

82
69
68
52

17
14
5

94
142
28

9
14
14
5
2

17
47
250
49
78

152

1151

de

5.1.3 Métodos e Ferramentas
O principal método de trabalho dos GT foram reuniões com discussões
centradas na análise das propostas recebidas pela plataforma digital. O grupo
estabeleceu uma agenda de reuniões periódicas para abordar as principais
demandas de discussões sobre o tema representado.
Em um primeiro momento, utilizou-se as reuniões com o propósito de produzir
uma chuva de ideias, pensando nas funções públicas de interesse comum
abordadas no plano.
Uma das ferramentas utilizadas para possibilitar a congregação das
informações obtidas pela chuva de ideias e as propostas recebidas foi o
software FreeMind. O programa possibilitou a criação de um mapa mental,
segregando as contribuições entre diretrizes, programas e projetos, ações e
instrumentos (Figura X).
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Figura 10: Ferramenta FreeMind (Exemplo de uso no GT Desenvolvimento
Urbano, Econômico, Social e Habitação)

Num segundo momento, foram utilizadas técnicas de Planejamento Estratégico
Situacional - PES, com o uso de tarjetas e a priorização das ações advindas
das propostas pela Plataforma.
Essa sistemática foi utilizada nas Oficinas Sub-regionais, como também para a
formatação das Propostas Estruturadas.
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Figura 11: Metodologia utilizada nas Oficinas
(Exemplo utilizado nas Oficinas Sub-regionais)

5.2

Debates Sub-regionais

Dada à complexidade e a heterogeneidade das questões metropolitanas,
alguns debates foram feitos no nível sub-regional, de acordo com as subregiões da RMSP definidas na Lei 1.139/116. Estes debates tornaram possível
conhecer as questões que são mais caras a cada uma das sub-regiões da
Região Metropolitana. A segmentação também possibilitou uma participação
mais efetiva dos representantes dos municípios.

6

De acordo com a Lei 1.139/11 o Município de São Paulo integra todas as sub-regiões da
RMSP,; mas, por vezes, para a melhor organização dos debates, a Capital foi tratada separadamente.
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5.2.1 Oficinas Sub-regionais
No período de 11/08/2016 a 15/09/2016, foram realizadas 5 oficinas subregionais com o poder público, uma para cada sub-região da RMSP.
Estas oficinas ocorriam durante um dia todo, e seguiam a seguinte
programação:
Abertura: Contextualização do PDUI-RMSP, com informes sobre as etapas
passadas e futuras, estrutura e objetivo da oficina.
Debates por eixo estruturador: Divididos em salas por eixo, os participantes
debatiam as propostas enviadas para a plataforma, com especial enfoque
naquelas formuladas por aquela sub-região.
Debate sobre o ordenamento territorial: Todos os participantes eram
informados sobre os debates que estavam ocorrendo no GT de
macrozoneamento, e eram coletadas impressões e informações que pudessem
subsidiar o GT.
Foi também entregue aos técnicos dos municípios um dossiê com as
informações utilizadas sobre o seu município, em especial o plano diretor e
demais leis de zoneamento, a leitura unificada dos planos diretores municipais
produzida pela Emplasa, e a leitura de descontinuidades de vizinhança. O
objetivo deste dossiê era coletar incorreções e omissões que poderiam ter
ocorrido nestas leituras, e os participantes foram estimulados a debater com as
equipes dos municípios e enviar uma resposta à Emplasa.
Foi, então, gerado o "Relatório das Oficinas Sub-Regionais", fixado na
plataforma, onde é contemplado todo o debate e desdobramentos ocorridos
nas oficinas.
Tabela 2: Estatísticas das Oficinas Sub-regionais
Sub-Região

Data

Sudoeste
Norte
Sudeste
Leste
Oeste

11/08/2016
18/08/2016
25/08/2016
31/08/2016
15/09/2016

Total

Nº
Participantes
90
52
186
136
84

de

464

5.2.2 Reuniões Sub-regionais
No início de 2017, durante o processo de construção do PDUI-RMSP,
assumiram as administrações municipais eleitas em 2016, o que ocasionou,
trocas nas secretarias e equipes, que exigiram um trabalho de informação e
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contextualização, além de novas indicações de seus representantes nas
instâncias do PDUI-RMSP.
Foram realizadas reuniões sub-regionais organizadas pelos Consultis e
consórcios com a presença dos técnicos e representantes dos municípios,
onde foi apresentado um balanço das atividades desenvolvidas ao longo de
2016 e listados os próximos passos do PDUI-RMSP, e foram respondidas
dúvidas e questionamentos.
Tabela 3: Estatísticas das Reuniões Sub-regionais
Sub-Região
Sudoeste
São Paulo

Data
21/03/2017
18/04/2017

Leste

25/04/2017

Sudeste

22/05/2017

Norte

24/05/2017

Norte

25/05/2017

Interlocutores
Consult – Sub-região Sudoeste
Prefeitura de São Paulo
Condemat – Consórcio de desenvolvimento dos municípios
do alto tiete
Consorcio intermunicipal do ABC
CIMBAJU – Consórcio intermunicipal dos municípios da bacia
do juqueri
CIOESTE – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste
Metropolitana de São Paulo
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CAPÍTULO 6: ESTRUTURA DO PLANO
6.1

Estrutura Geral

O PDUI, em sua estrutura geral, baseou-se na concertação de um plano que
refletisse as principais demandas da sociedade no contexto regional; desse
modo, a centralização no recebimento de propostas de diversos atores e a
construção de propostas estruturadas foram essenciais para estes objetivos.
Assim, o PDUI foi organizado levando-se em conta as propostas recebidas.
6.2

Propostas

A principal forma de recebimento de propostas foi a plataforma digital do PDUI.
Em destaque na parte central da primeira página da plataforma havia links para
que o usuário enviasse sua proposta, de acordo com o perfil do usuário, poder
público ou sociedade civil. As únicas exigências apresentadas eram de que o
usuário realizasse um login, e de que a proposta fosse preenchida em um
formulário predefinido.
Os formulários de propostas foram aprovados pela Comissão Técnica do PDUIRMSP em 13/01/2016, e foram aplicados em dois formatos, um mais completo
destinado às propostas formuladas pelo setor público (X), e um simplificado,
destinado às propostas da sociedade civil (X). Esta decisão deveu-se à
preocupação de tornar o processo de participação social o mais acessível
possível.
A plataforma digital do PDUI-RMSP esteve aberta ao recebimento de propostas
no período de 15/01/2016 a 15/01/2017; neste período, foram recebidas 313
propostas, sendo 260 do poder público e 53 da sociedade civil.
Após serem recebidas e numeradas, as propostas passavam por uma
avaliação inicial para determinar se pertencia ao escopo do PDUI-RMSP; para
tanto, duas questões deveriam ser respondidas: se a proposta estava contida
em uma das funções públicas de interesse comum tratadas no PDUI-RMSP, e
se a questão abordada na proposta tinha amplitude metropolitana.
Figura 12: Fluxo das Propostas
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Ao determinar os eixos funcionais do PDUI-RMSP, o Guia Metodológico
estabeleceu as FPICs que seriam objeto deste plano, e diversas propostas
recebidas pela plataforma referiam-se a funções públicas que não estavam
sendo tratadas neste primeiro PDUI-RMSP. Havia também propostas que,
mesmo pertencendo às funções públicas de interesse, eram políticas públicas
prevalentemente locais, ou seja, ainda que a mobilidade e o transporte sejam
uma FPIC, uma via de trânsito local não é objeto deste plano.
Após esta primeira avaliação, as propostas foram levadas à análise dos Grupos
de Trabalho do PDUI-RMSP, onde foram discutidos múltiplos aspectos em
relação a elas; além das questões iniciais relacionadas ao escopo do plano,
foram discutidas a hierarquia das propostas (diretrizes, programas, projetos e
ações), as relações com as demais propostas, sua aplicação, etc.
Figura 13: FASE 1 (313 propostas)- reuniões realizadas

O resultado dos debates nos Grupos de Trabalho e oficinas sub-regionais foi a
formulação de um conjunto de propostas, apresentado no Caderno Preliminar
de Propostas, denominadas “Propostas Estruturadas - PE”. Estas propostas
agrupam propostas relativas ao mesmo tema e objetivos e, quando possível,
trazem ações, que são descritas no subitem “proposta detalhada”, além de uma
justificativa.
O caderno preliminar de propostas foi composto por 33 propostas estruturadas,
além da proposta de “Ordenamento Territorial”. Este caderno foi submetido ao
debate nas audiências públicas municipais.
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6.2.1 Estatísticas
Tabela 4: Estatísticas das Propostas Recebidas
Sociedade
Civil

Tema
Desenvolvimento Urbano Econômico
Habitação
Meio
Ambiente
Recursos
Hídricos
Saneamento
Transportes e Logísticas
Total

6.3

e
e

Poder
Público
75

Quantidade

123

141

18

62

80

53

260

313

17
18

92

Ordenamento Territorial Metropolitano

Entende-se, como ordenamento territorial metropolitano, o conjunto de
estruturas que organizam as diretrizes de ocupação no território metropolitano.
Os elementos que compõe o ordenamento territorial metropolitano englobam
as macrozonas metropolitanas, as estratégias para a ação metropolitana e
áreas estratégicas.
Esta estrutura demonstra as diferenciações propostas no tratamento de
informações, diferenciando principalmente em questão da escala e da
complexidade da governança (Figura 14).
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Figura 14: Estrutura do Ordenamento Territorial

No âmbito das discussões do GT de Macrozoneamento, um importante debate
centrou-se na evidenciação de que as questões a serem abordadas deveriam
ser seccionadas em diferentes escalas, dado que tratavam de informações com
níveis de detalhes distintos.
Em questão de escala, entende-se que as Macrozonas representam regiões
com tamanhos significativos, abarcando grandes manchas no território dado
seu caráter mais geral de tratamento. Já as Estratégias para Ação
Metropolitana reúnem políticas públicas transversais, que afetam
significativamente o desenvolvimento da metrópole, podendo conter áreas de
médio porte ou pontos específicos, com tratamento de questões pontuais no
território metropolitano e, por último, as Áreas de Intervenção Específicas
representam áreas ainda menores devido à necessidade de trabalho em escala
de projetos.
A governança se distingue à medida que aumentamos a escala de trabalho.
Em uma menor escala, nas Macrozonas, a relação entre os atores envolvidos
pode ser considerada de simples ação, ou seja, dependem da adaptação dos
planos diretores municipais às diretrizes apresentadas pelas macrozonas
metropolitanas. Nas Estratégias para Ação Metropolitana, o nível de
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detalhamento das informações deve- refletir uma maior interação entre os
atores envolvidos, de modo a alcançar objetivos estratégicos nas funções
escolhidas como prioritárias na metrópole. Em última escala, as Áreas de
Intervenção Específica, entendidas como áreas que devem ser alvo de projetos
e ou ações especificas, demandam uma matriz de responsabilidades com
obrigações e deveres de cada ator envolvido, promovendo uma total
sincronicidade entre tempo, ação, ator.
Desta forma, as Macrozonas definem funções principais para o território, em
um caráter orientativo, auxiliam na visão metropolitana dos grandes
compartimentos que possuem semelhanças em seus objetivos atuais e futuros,
e reforçam uma melhor compatibilidade entre as diretrizes territoriais
metropolitanas e municipais.
6.3.2 Macrozonas Metropolitanas
Inicialmente, uma discussão importante debatida no grupo de trabalho centrouse na necessidade de estabelecer o tipo de abordagem que as macrozonas
deveriam estabelecer no território.
Assim, o PDUI, entendeu que as macrozonas deveriam compreender o
território da RMSP em sua totalidade, identificando o momento como
oportunidade para que as diretrizes territoriais contidas no macrozoneamento
englobassem toda RMSP, admitindo que o uso do solo da RMSP é uma função
pública de interesse comum e, em sua forma mais geral, deve ser abordado
pelas macrozonas metropolitanas.
Desse modo foram estabelecidas 5 macrozonas, conforme figura abaixo.
Figura 15 – Macrozonas Metropolitanas

O método de composição de cada Macrozona se diferiu de acordo com as
necessidades de reconhecimento de informações que representassem os
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temas a serem desenvolvidos. Dada a complexidade destas técnicas, além da
descrição da regra e dos elementos de composição descritos abaixo, em
anexo, está incluída uma nota técnica.
Macrozona de Preservação Ambiental
Como metodologia para composição da Macrozona de Preservação Ambiental,
utilizou-se a seguinte regra:
a) União de geometrias de proteção integral dos dois bancos de dados
consultados.
b) Geometrias de categoria regularizada.
c) Geometrias categorizadas como Parques e Áreas Verdes.
d) Santana de Parnaíba: reservatório Tamboré e Santo André. Mogi das
Cruzes: Serra do Itapeti (Zpe1 e Zpe2). Santo André: Conservação Ambiental.
e) Geometria apenas da Zona de Cinturão Meândrico. União de todas as
geometrias.
Os elementos de composição desta macrozona são:
a) Unidades de Conservação de Proteção Integral – SNUC (IF e MMA, 2016),
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
b) Terra Indígena Regularizada (FUNAI, 2014).
c) Reserva Morro Grande (SABESP e Prefeitura Municipal Cotia)
d) Unidade de Proteção Integral municipal – Foram consideradas as
informações encaminhadas pelos municípios
e) Fragmentos de vegetação nativa que estejam a menos de 1 km das UCs de
proteção integral.
f) Zoneamento do Cinturão Meândrico da APA do rio Tietê (Lei n° 5.598, de
06/02/87,
Decreto Estadual n° 37.619 de 06/10/93 e Decreto n° 42.837, de 03/02/98).
Macrozona de Diversificação de Interesse Ambiental
Como metodologia para composição da Macrozona de Diversificação de
Interesse Ambiental utilizou-se a seguinte regra:
a) União de geometrias de Uso Sustentável dos dois bancos de dados
consultados, com a subtração da Mancha Urbana 2010 ─ substituir as áreas
urbanas dentro dessas unidades de conservação quando tiver acesso ao Plano
de Manejo. União de todas as geometrias.
- Uso do solo (área rural).
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- Do Zoneamento das APRMs não foram consideradas as Subáreas de
Urbanização Consolidada (SUC), as de Urbanização Controlada (SUCt) e
Especial Corredor (SEC) que comporão a Macrozona de Urbanização em APM.
Os elementos de composição desta macrozona são:
a) Unidades de Conservação de Uso Sustentável – SNUC, Lei nº 9.985, de 18
de julho de 2000 (IF e MMA, 2016).
b) Limite da Área de Proteção de Mananciais 1975 (com alterações). Datageo.
c) Subáreas das leis específicas das APRMs GP, BI, AJ e ATC, denominadas
Subárea de Ocupação Diferenciada (SOD), Conservação Ambiental, Baixa
Densidade e Envoltória da Represa.
d) Áreas identificadas nas legislações municipais como de Uso Sustentável
(prefeituras municipais; Emplasa, 2016)
e) Áreas identificadas nas legislações municipais como de recuperação
ambiental, desde que estejam a menos de 1 km das UCs de proteção integral)
(prefeituras municipais; Emplasa, 2016).
f) Uso Rural – UIT (Emplasa, 2010) – Com exceção de áreas de baixa
suscetibilidade.
g) Áreas com restrição à ocupação indicadas pelo GT Risco, apenas para
áreas não identificadas pelos critérios indicados a priori. > Carta suscetibilidade
IPT
Macrozona de Urbanização em Área de Proteção dos Mananciais (APM e
APRMs)
Como metodologia para composição da Macrozona de Urbanização em Área
de Proteção dos Mananciais utilizou-se a seguinte regra:
a) Sobreposição dos polígonos definidos na legislação de proteção dos
mananciais e nas propostas dos PDPAs:
- SUC – Subáreas de Urbanização Consolidada, SUCt – Subáreas de
Urbanização Controlada das APRM, SEC - Subárea Especial Corredor e SOE
– Subárea de Ocupação Especial.
Os elementos de composição desta macrozona são:
a) Áreas de Ocupação Dirigida das leis específicas classificadas como Subárea
de Urbanização Consolidada (SUC), Subárea de Urbanização Controlada
(SUCt), Subárea Especial Corredor (SEC) e Subárea de Ocupação Especial
(SOE), nos respectivos instrumentos de zoneamento ambiental da APRM:
- Billings - Lei nº 13.579/09 e Decreto nº 55.342/10.
- Guarapiranga - Lei nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006. Decreto nº 51.686, de
22 de março de 2007.
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- Alto Juquery - Lei nº 15.790, de 16 de abril de 2015, e Decreto nº 62.062, de
27 de junho de 2016.
- Alto Tietê Cabeceiras. Lei nº 15.913, de 2 de outubro de 2015, e Decreto nº
62.06, de 27 de junho de 2016.
Macrozona de Consolidação da Urbanização
Como metodologia para composição da Macrozona de Consolidação da
Urbanização utilizou-se a seguinte regra:
a) União de todas as geometrias derivadas dos elementos de composição.
Os elementos de composição desta macrozona são:
a) Mancha Urbana - Uso do Solo Urbano (Emplasa, 2010), excluído loteamento
chácara e loteamento chácara em ocupação.
b) Compatibilização dos Planos Diretores Municipais, utilizando a classificação
“Urbano Consolidado” (Emplasa).
c) Zonas de Uso Predominantemente Industrial (ZUPIs), da Lei nº 1.817, de
1978, desde que não estejam sobrepostas às Macrozonas Ambientais ou à de
Adensamento e Diversificação.
d) Áreas urbanas identificadas pela Emplasa por fotointerpretação de ortofotos
do projeto Mapeia São Paulo 2010 que não componham nenhuma das demais
macrozonas.
Como metodologia utilizou-se a seguinte regra:
Serão sobrepostos os polígonos, depois SUBTRAIR Macrozonas Ambientais e
de Adensamento e Diversificação
Macrozona de Diversificação e Adensamento
Como metodologia para composição da Macrozona de Diversificação e
Adensamento utilizou-se a seguinte regra:
Áreas que atendam, simultaneamente, as duas situações a seguir:
1. Áreas envoltórias do Sistema de Transporte Coletivo atual de Alta e Média
Capacidade. Foi considerado um raio de 600m para estações de trem e metrô
e um buffer de 300m ao longo dos corredores de ônibus intermunicipais.
2. Áreas identificadas como centralidades no diagnóstico da rede de
centralidades nas categorias: Metropolitana, Regional e Subregional. - Foram
considerados os setores censitários que possuem mais de 50% dentro deste
recorte, subtraídas as áreas sobrepostas às macrozonas de interesse
ambiental. Acrescidas das áreas identificadas nas legislações municipais com
diretrizes de adensamento e diversificação.
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Os elementos de composição desta macrozona são:
a) Áreas identificadas nas legislações municipais com diretrizes de
adensamento e diversificação (prefeituras municipais; Emplasa, 2016).
b) Áreas envoltórias do Sistema de Transporte Coletivo de Alta e Média
Capacidade existente e previsto prioritário (STM, 2015). Para os corredores de
ônibus foram considerados apenas os intermunicipais.
c) Centralidades urbanas identificadas na Estratégia de Ação Metropolitana
“Rede de Centralidades”7.
O capítulo do Macrozoneamento no Caderno de propostas descreve as
características de cada Macrozona, apresenta os mapas intermediários e os
estudos específicos realizados para classificação de áreas pontuais, como
também as diretrizes que as norteiam.
6.3.3 Estratégias para Ação Metropolitana
Ao longo do processo de elaboração do PDUI, foram discutidas e identificadas
quatro estratégias que transpassavam aos eixos definidos e que, por suas
caracteristicas de alavancar o desenvolvimento de forma ordenada e coesa,
foram eleitas como prioritárias para a ação, tornando-se uma camada
importante. Elas estão descritas a seguir:
6.3.3.1 Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas (SAVAP)
O Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas foi constituído após as
Audiências Públicas de discussão do Caderno Preliminar de Propostas, por
proposta do GT de Macrozoneamento, com intuito de debater e desenvolver
um dos temas que compõem as Estratégias para Ação Metropolitana. Embora
o tema das Áreas Verdes e Áreas Protegidas e a própria estruturação de uma
rede de abrangência regional associada a essas questões estivessem
presentes desde o início das discussões, o GT-SAVAP, iniciado entre outubro e
novembro/2017, correspondeu ao fórum que abrigou as discussões e delineou
as principais linhas sobre a definição, os objetivos e demais elementos
constitutivos do SAVAP no âmbito da RMSP. Contando com participantes do
poder público (governo estadual e prefeituras municipais) e da sociedade civil,
foi realizado um conjunto de atividades que não apenas alinhou os
entendimentos sobre o Sistema, mas também lhe atribuiu uma estrutura inicial.
Foram realizadas 14 reuniões com 26 participantes.
Com objetivo de iniciar o delineamento de uma estrutura inicial ao SAVAP e
identificar no território áreas e elementos passíveis de serem incorporados,

7

O diagnóstico de centralidades levou em consideração os padrões de uso do solo, a densidade
de equipamentos públicos de relevância regional e a atração de viagens.
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foram espacializados alguns subsídios que pudessem sugerir uma primeira
forma ao Sistema.
 Serviços ecossistêmicos associados às categorias de uso e ocupação
do solo: atividade que envolveu a Secretaria do Meio Ambiente (SMA),
Instituto Florestal (IF) e Emplasa, correspondeu a uma tentativa de
promover aperfeiçoamentos e avanços a partir do estabelecimento de
relação entre os serviços ecossistêmicos e as categorias de uso e
ocupação do solo. Consistindo em agrupar determinadas classes de uso e
ocupação de solo; selecionar alguns serviços ecossistêmicos (água, clima,
biodiversidade e alimento); e pontuar de acordo com fornecimento e
impacto (de zero a 3), os trabalhos consistiram em um primeiro contato com
uma metodologia capaz de suscitar relevantes reflexões sobre as questões
metropolitanas e ambientais
 Áreas com incidência de legislação – Unidades de Conservação (UCs),
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e parques municipais e
vegetação nativa: com base nos dados e informações disponibilizados
pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM/Cepid) referente à RMSP, foi
verificado em que medida a vegetação nativa (fragmentos de vegetação) é
parte das áreas em que incidem instrumentos legais que visam à proteção
e/ ou conservação.
 As oficinas envolveram um conjunto de especialistas sintonizados com o
tema das áreas verdes prioritárias e dos serviços ecossistêmicos na
metrópole.Os encontros consistiram em duas reuniões, focadas,
respectivamente, na “Indicação de Áreas Verdes Prioritárias Para
Conservação e Recuperação na RMSP” e na “Identificação de Serviços
Ecossistêmicos Metropolitanos”. As atividades estiveram apoiadas sobre o
conhecimento especializado dos participantes, o que proporcionou,
efetivamente, avanços em direção a uma estrutura inaugural e preliminar do
SAVAP na RMSP. Os participantes organizaram-se em grupos
responsáveis pela identificação sobre base cartográfica e registro
(descrição) das informações territorializadas, procedendo tanto à seleção de
áreas de interesse ao SAVAP quanto à descrição de cada perímetro
identificado sobre os mapas disponibilizados na atividade realizada. Os
produtos obtidos – mapas e relação das informações espacializadas –
deverão compor a base de dados relativa ao SAVAP no Sistema de
Informações Metropolitanas – SIM Emplasa..
 Propostas Estruturadas Finais
Com base no conteúdo elaborado, o GT formulou proposta estruturada com
intuito de estabelecer, a partir do conjunto das propostas e contribuições
recebidas, uma síntese composta dos elementos fundamentais à estruturação
do SAVAP. Assim sendo, entende-se que os principais aspectos relativos ao
Sistema são: (i) identificação de áreas e as ações prioritárias para
implementação do SAVAP; (ii) identificação dos serviços ambientais de
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relevância metropolitana e promoção de sua associação à estruturação e
implementação do SAVAP; (iii) elaboração de banco de dados relativos às
áreas de interesse ambiental e de aproveitamento dos serviços ecossistêmicos
na RMSP; (iv) promoção da conectividade das áreas verdes e áreas protegidas
através da preservação, conservação, recuperação e do estabelecimento de
corredores ecológicos e outras formas de conectividade, articulando áreas de
interesse ambiental, importantes à biodiversidade e à garantia dos serviços
ecossistêmicos na metrópole; (v) promoção do planejamento, a gestão e a
aplicação de instrumentos voltados aos objetivos do SAVAP, permitindo sua
estruturação e consolidação na RMSP; (vi) elaboração do Plano Metropolitano
da Mata Atlântica com ênfase na preservação, conservação e recuperação
ambiental bem como na conectividade das áreas verdes e áreas protegidas.
6.3.3.2 Enfrentamento da Precariedade Urbana e Habitacional
O Grupo de Trabalho para o enfrentamento à Precariedade iniciou seu trabalho
no mês de novembro de 2017. Foram realizadas 5 reuniões com 28
participantes.
As discussões tiveram início com a busca da melhor compreensão das
questões que envolvem o tema no âmbito das ações estratégicas para o
ordenamento territorial. Foram formuladas algumas perguntas cujas respostas
permitiam a aproximação com o tema. São elas:
1) O que o PDUI pode trazer de contribuição para o tema da precariedade
habitacional?
O tratamento do tema deve promover soluções construídas de forma conjunta
e cooperativa entre os três níveis de governo e entre os municípios que
compõem a RMSP.
Poderá, ainda, trabalhar na identificação e caracterização de assentamentos
precários nas áreas de proteção aos mananciais da RMSP, assunto
extremamente relevante com forte intersetorialidade com meio ambiente e
recursos hídricos.
2) Faz sentido a centralização de dados sobre este tema?
A centralização de dados se dará por meio da criação de um banco de dados
georreferenciado que deverá ser disponibilizado para a integração com o
Sistema de Gerenciamento de Informações (SGI) das APRMs da RMSP. O
SIM|Emplasa – Sistema de Informações Metropolitanas devera ser uma das
ferramentas para a inserção e atualização de dados (assentamentos precários
e áreas de risco) pelos municípios dado o caráter dinâmico das informações e
a necessidade de retroalimentação do banco de dados.
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3) Faz sentido a proposição de novas metodologias ou padrões para
tratar deste tema?
A proposição de novas metodologias faz sentido na medida em que o PDUI
traz as diretrizes gerais, os instrumentos para o tratamento de ações a serem
pactuadas pelos diferentes entes federativos, além da indicação das áreas para
aplicação dessas ações.
O diferencial da metodologia proposta está
justamente em chamar à discussão os principais interessados e maiores
conhecedores das peculiaridades territoriais: os municípios.
4) Faz sentido a proposição de novas áreas para este tema?
Como característica da própria dinâmica territorial, os assentamentos precários
e as áreas de risco sempre estarão presentes na composição da metrópole,
por isso o caráter contínuo e permanente deste tema. Daí vem a importância
de conhecê-los e mapeá-los, a fim de minimizar os impactos negativos e
impedir seu avanço, principalmente em áreas protegidas. Em posse dessas
informações, será possível eleger áreas prioritárias para o desenvolvimento
das ações estratégicas.
Finalmente, mais duas questões foram levantadas:
5) Qual seria a regra de atualização dos dados tratados neste tema e,
6) Seria possível definir uma escala para tratar este tema?
O PDUI-RMSP propõs que este tema, tratado como uma estratégia para a
ação metropolitana, seja, por meio de políticas públicas, construído e
compartilhado de forma não apenas conjunta, mas sobretudo cooperativa,
contemplando a participação dos vários agentes e dimensões interligados na
busca de soluções – poder público, agentes promotores, movimentos
organizados de moradia e iniciativa privada.
O GT, composto por membros da sociedade civil, técnicos municipais da área,
Secretaria Estadual da Habitação e Emplasa, a partir das questões iniciais já
comentadas, releu todas as contribuições constantes do Caderno Preliminar de
Propostas, à luz das diretrizes e do escopo do PDUI. Analisou, igualmente, as
três propostas estruturadas sobre habitação e precariedade, verificando sua
compatibilidade às contribuições recebidas.
As três propostas estruturadas contidas no Caderno Preliminar de Propostas
foram, portanto, revistas e se transformaram em uma proposta bastante
abrangente, envolvendo todas as dimensões discutidas.
Foi definido também que as metas de implantação devem ser vinculadas aos
programas estratégicos do Plano de Desenvolvimento Habitacional, e
estabelecidas antes da criação de indicadores para que estes façam algum
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sentido. Inicialmente, estabeleceu-se 18 meses como meta para a implantação
do Plano de Desenvolvimento Habitacional para a RMSP, a partir da
promulgação do PDUI.
No entanto, com a concordância e aprovação da Câmara Temática de
Habitação, os trabalhos de identificação das necessidades habitacionais, em
consonância com a proposta apresentada, já se iniciaram para a Região
Metropolitana de São Paulo, com treinamento aos municípios e discussão para
padronização de conceitos com a inclusão dos dados coletados no
SIM|Emplasa. Esse mapeamento subsidiará as formas de intervenção mais
apropriadas às diferentes situações de precariedade.
6.3.3.3 Rede de Centralidades
O GT Rede de Centralidades foi constituído após as Audiências Públicas de
discussão do Caderno Preliminar de Propostas, por proposta do GT de
Macrozoneamento, com intuito de debater e desenvolver um dos temas que
compõem as Estratégias para Ação Metropolitana. Foram realizadas 9 reuniões
com a participação de 17 pessoas.
O ponto de partida do trabalho do grupo foi o diagnóstico das centralidades
existentes no território da Região Metropolitana de São Paulo, que consta no
caderno preliminar de propostas. Esse diagnóstico verificou uma alta
concentração de equipamentos e atividades econômicas dentro do
denominado “centro expandido” da cidade de São Paulo, onde foram
identificadas as 3 Centralidades Metropolitanas que existem no território da
RMSP. No entorno deste centro expandido, há parcelas significativas do
território com predomínio do uso residencial e pouca presença de
infraestrutura. O texto do caderno preliminar de propostas conclui que é
necessário reestruturar o território da região metropolitana de forma a
estabelecer uma estrutura efetivamente policêntrica, onde se tenha um melhor
equilíbrio na distribuição geográfica dos equipamentos de infraestrutura,
comércio e serviços.
Foram identificadas, também, porções do território com características de
centralidade municipal, porém com capacidade de tornar-se uma centralidade
regional, que, assim, foram denominadas Centralidades a Potencializar.
A proposta pretende efetivar uma estrutura policêntrica que busca equilibrar e
redistribuir
melhor
o
desenvolvimento
metropolitano,
minimizando
desigualdades, promovendo equilíbrio na distribuição geográfica de
equipamentos de infraestrutura, comércio e serviços, e diminuindo o intenso
fluxo de deslocamentos moradia-trabalho-estudos.
Para a definição de cada Centralidade a Potencializar, foram considerados os
resultados dos seguintes estudos:
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Fatores físicos/territoriais:
• Aptidão física, estudo elaborado pela EMPLASA e IPT de 1984
• Suscetibilidades, estudo elaborado por IPT e CPRM
• Foto aérea de 2010.
• Equipamentos urbanos com função de centralidade, estudo elaborado
pela EMPLASA.
• Levantamento da Emplasa sobre Padrões Socioespaciais (PSE) da
Macrometrópole Paulista de 2016.
• Zonas da pesquisa Origem e Destino do METRÔ de 2007.
Fatores de localização:
• Eixos estruturais de transporte público existentes e planejados pela
Secretaria de Transportes Metropolitanos e pelas Prefeituras de municípios
da RMSP.
• Eixos viários de articulação regional ou metropolitana.
Fatores de regulamentação:
• Legislação ambiental de fonte EMPLASA 2016
• Planos Diretores dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo
6.3.3.4 Gestão de Risco
A Câmara Temática Metropolitana para Gestão de Riscos Ambientais e
Urbanos - CTM GRAU foi oficializada junto ao Conselho de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP no final de 2014, e, desde
então, suas atividades concentram-se na discussão da gestão metropolitana
dos riscos ambientais urbanos, visando articular e integrar os municípios da
RMSP. Desde janeiro de 2015, quando o Estatuto da Metrópole foi sancionado,
o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI tornou-se um dos
principais pontos discutidos em suas reuniões.
O Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos teve origem após as Audiências
Públicas , quando houve a necessidade de se discutir e aprofundar os temas
das Estratégias para Ação Metropolitana, um dos itens do Caderno Preliminar
de Propostas do PDUI. Em seguida, a Câmara Temática Metropolitana para
Gestão de Riscos Ambientais e Urbanos foi acionada para integrar o subgrupo
e acompanhar as discussões.
Foram realizadas 8 reuniões do Grupo de Trabalho com 22 participantes e,
posteriormente, foi incorporada a Câmara Temática de Gestão de Riscos
Ambientais e Urbanos, com a realização de 6 reuniões do CTMGRAU com 25
participantes.
Análise do Caderno Preliminar de Propostas e Contribuições da
Plataforma
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O grupo ficou encarregado de analisar e dar encaminhamento a 31
contribuições da plataforma do PDUI, elaboradas após as audiências públicas,
sendo 11 referentes aos Temas Relevantes e 20 encaminhadas de outros
temas (capítulos).
Cada contribuição foi lida e discutida pelos participantes, que encaminharam
suas análises da seguinte forma: a) contribuição já contemplada no Caderno
Preliminar de Propostas; b) contribuição a ser incluída em proposta existente
do Caderno Preliminar de Propostas; c) contribuição repetida; d) contribuição
fora do escopo do PDUI; e e) contribuição nova a ser acrescentada.
Propostas Estruturadas Finais
Os resultados das análises das contribuições referentes à Gestão de Riscos
Ambientais Urbanos foram organizados em duas propostas estruturadas finais,
apresentadas no Caderno de Propostas
6.3.4 Áreas de Intervenção Metropolitana
As Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitano, focam áreas específicas
do território, articulando no tempo e no espaço, ações interfederativas e
intersetoriais. O objetivo é promover as Funções Públicas de Interesse Comum,
de modo a enfrentar desequilíbrios sociais, econômicos e ambientais,
buscando a aplicação interfederativa dos instrumentos do Estatuto da Cidade.
Ficou consensado que elas serão delimitadas apenas quando forem
estabelecidos projetos específicos, programas e ações de caráter territorial,
que apresentem Matriz de Responsabilidades definindo as ações e aportes de
recursos atribuídos a cada ente federado, devidamente regulamentados e
estruturados segundo regramento específico.
O estabelecimento das Áreas Estratégicas e seus respectivos Planos de Ação
devem ser precedidos por análise e discussão nas Câmaras Temáticas
pertinentes às FPICs e na Comissão do Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado da RMSP, e submetidos ao acompanhamento e aprovação do
Conselho de Desenvolvimento da RMSP, com a divulgação prévia e a
realização de audiências públicas.
6.4

Produção do Caderno Preliminar de Propostas

O Caderno Preliminar de Propostas foi aprovado pelo Comitê Executivo do
PDUI-RMSP em reunião realizada no dia 26 de Julho de 2017 e foi o
documento base para os debates nas Audiências Públicas.
O caderno apresenta os seguintes temas: princípios, objetivos, diretrizes,
ordenamento territorial, governança, fundos interfederativos e propostas
estruturadas. O seu conteúdo é a consolidação e sistematização das propostas
e debates acumulados até então nos diversos fóruns realizados pelo PDUI-
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RMSP. Este caderno também apresenta os consensos que constavam dos dois
cadernos produzidos no ano anterior, sendo eles: Contributo à Elaboração do
Projeto de Lei, de autoria da Prefeitura Municipal de São Paulo, da Prefeitura
Municipal de Guarulhos e do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC; e o
Caderno Preliminar de Propostas elaborado pela Emplasa.
Dentre as mais de trezentas propostas recebidas pela plataforma digital,
algumas delas foram avaliadas como não pertencentes ao escopo do plano,
seja por já existir legislação sobre o tema, ou por outros motivos que as tornam
inviáveis. A situação de cada uma das propostas e a justificativa quando da sua
exclusão são detalhadas no documento Relatório de Propostas.
Figura 16: Estatísticas - Propostas

6.4.1 Propostas Estruturadas
O Caderno Preliminar de Propostas do PDUI-RMSP apresentou 33 propostas
estruturadas, contendo justificativa, programas e ações.
As propostas estruturadas reuniram todas as propostas, ou fragmentos delas,
que pertencem ao escopo do plano, e que não foram absorvidas nos princípios,
objetivos, diretrizes ou ordenamento territorial. Assim, as propostas
estruturadas reúnem as proposituras sobre um mesmo tema, na forma de um
ou mais programas.
6.4.2 Relatório de Propostas
O Relatório de Propostas é um documento que acompanha o Caderno
Preliminar de Propostas e apresenta a destinação de cada uma das 260
propostas apresentadas pelo poder público e das 53 apresentadas pela
sociedade civil.
Das propostas consideradas, o campo “enquadramento” traz a informação de
qual proposta estruturada contempla esta proposta; as propostas utilizadas no
capítulo Ordenamento Territorial também estão assim discriminadas.
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Algumas das propostas continham mais de um programa ou ação; assim, por
vezes, fragmentos destas propostas foram destinados a mais de uma proposta
estruturada.
Durante o processo de sistematização de propostas, foram identificadas
propostas que, por diversas razões, não poderão ser executadas neste PDUI.
Após o debate e a consideração dos diversos grupos de trabalho, as propostas
foram separadas em 10 grupos, de acordo com a razão pela qual não serão
tratadas:
1) A proposta não será tratada neste momento por não pertencer às FPICs
selecionadas para este primeiro PDUI.
São propostas que pertencem a funções públicas de interesse comum
que não serão
abordadas neste PDUI, como Educação, Saúde e Segurança Pública.
2) A proposta não será incorporada ao PDUI pois diz respeito à tema de
responsabilidade de outra instância.
São propostas que, de alguma forma, já são atendidas pelos setoriais do
Estado ou pertencem à esfera de atuação das instâncias municipal ou
federal, de agências reguladoras, do Tribunal de Contas, de Comitês,
entre outros.
3) A proposta não será incorporada ao PDUI por tratar de tema de âmbito
local.
São propostas que trazem questões que se restringem a uma localidade
específica, como um Município ou uma Sub-região.
4) A proposta não será incorporada ao PDUI, pois já existe legislação que
trata deste tema.
São propostas que abordam questões que são objeto de leis federais,
estaduais ou municipais. A falta de aplicação destas leis não tem como
ser solucionada pelo PDUI, cabendo às instâncias responsáveis
identificarem e sanarem os problemas.
5) A proposta não será incorporada ao PDUI pois já existe instrumento que
trata deste tema.
São propostas que solicitam a criação de instrumentos que, mesmo que
não seja da forma especificada na proposta, já existem e cuja execução
já ocorre ou está prevista para ocorrer.
6) A proposta não será incorporada ao PDUI pois demanda uma política
voltada ao Estado inteiro, não apenas à Região Metropolitana.
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É uma proposta que sugere o desenvolvimento de uma política que tem
abrangência estadual e não metropolitana.
7) O tema da proposta já foi tratado no Guia Metodológico do PDUI.
Trata-se de um caso específico, em que a solicitação coincide com tema
já abordado no Guia Metodológico do PDUI; logo, a realização já está
prevista.
8) A proposta não será incorporada ao PDUI pois trata de matéria
pertinente a emenda constitucional.
A proposta solicita a alteração de um artigo da Constituição Estadual, o
que só pode ser realizado mediante Emenda Constitucional. Como o
PDUI será uma Lei Ordinária, não tem como propor alteração de
Constituição.
9) A proposta não será incorporada ao PDUI, pois não se trata de uma
questão metropolitana.
São propostas que abordam questões cujo objeto extrapola o escopo do
PDUI, que deve ser sempre questões de impacto metropolitano.
10) A proposta não será incorporada ao PDUI pois a obtenção dos dados
necessários para sua execução é inviável.
São propostas que solicitam cadastro, sistema ou mapeamento de
dados cuja obtenção nem sempre é viável.
Figura 17: Modelo de análise das propostas
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CAPÍTULO 7: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Uma das etapas de produção do PDUI foi a realização de audiências públicas
municipais, que seguiram os preceitos do Estatuto da Metrópole, ocorrendo em
cada um dos municípios da RMSP.
As audiências aconteceram entre os meses de setembro e novembro de 2017.
7.1

Estrutura da Audiência

As audiências realizadas possuíam dois objetivos principais, sendo eles:
ampliar o conhecimento público e propiciar à sociedade civil discussão sobre a
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI da Região
Metropolitana de São Paulo – RMSP, e obter dados, subsídios, informações,
sugestões, críticas e propostas concernentes ao Caderno Preliminar de
Propostas do PDUI da RMSP.
Todas as audiências ocorreram em dias de semana, em período não comercial,
e aos sábados, nos períodos da manhã e da tarde. Ao todo, foram realizadas
41 reuniões, uma em cada município da RMSP, com exceção do município de
São Paulo que, devido sua população e extensão territorial, necessitou de 3
audiências (TABELA 5).
Tabela 5: Calendários Audiências Públicas Municipais
Município

Data

Horário Local

Participantes

JUQUITIBA

28/09/2017 18h00

Câmara Municipal - R.
Prestes Rosa, 68 - Centro

TABOÃO DA SERRA

29/09/2017 18h00

Câmara Municipal - Estr. São 38
Francisco, 2013 - Jd. Helena

José 79

VARGEM GRANDE
30/09/2017 9h00
PAULISTA

Câmara Municipal - R. José Manoel 49
de Oliveira, 124 - Centro

COTIA

30/09/2017 12h00

Câmara Municipal - R. Batista 36
Cepelos, 91 - Centro

EMBU GUAÇU

03/10/2017 18h00

Câmara Municipal - R. Emília Pires, 34
135 - Centro

SÃO LOURENÇO DA
05/10/2017 18h00
SERRA

Câmara Municipal - Pça. 10 de 27
Agosto, 40 - Centro

ITAPECERICA
SERRA

07/10/2017 9h00

Prefeitura Municipal - Av. Eduardo 57
Roberto Daher, 1135 - Centro

07/10/2017 14h30

Câmara Municipal - R. Marcelino 52
Pinto Teixeira, 50

DA

EMBU DAS ARTES
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16/10/2017 18h00

Centro de Convenções – Rua Gildo 17
Sevalli, s/n – Centro

17/10/2017 18h00

Auditório da Prefeitura (Prédio 49
Sede) – Av. Vereador Narciso
Yague Guimarães, 277 - Centro
Cívico

17/10/2017 18h00

Câmara Municipal – Avenida 43
Professor Walter Ribas, 555 Centro

18/10/2017 18h00

UNINOVE Memorial Barra Funda – 110
Rua Francisco Matarazzo, 364

OSASCO

18/10/2017 18h00

Centro
de
Formação
dos 58
Professores – Avenida Marechal
Rondon, 263 - Centro

POÁ

19/10/2017 18h00

Câmara Municipal – Rua Ver. José 36
Calil, 100 – Vila das Acácias

MAIRIPORÃ

19/10/2017 18h00

Câmara Municipal de Mairiporã - 50
Alameda Tibiriçá, 340 - Vila Nova
Mairiporã

SÃO PAULO – SUL

21/10/2017 8h00

CEU Casa Blanca – Rua João 26
Damasceno, 85 - M'Boi Mirim Bairro Vila das Belezas

23/10/2017 18h00

Cine Teatro Raymundo – Rua 140
Suzana Dias, 300 - Centro
Histórico

BIRITIBA MIRIM

MOGI DAS CRUZES

CAJAMAR

SÃO
PAULO
NORTE E LESTE

SANTANA
PARNAÍBA

-

DE

FRANCO DA ROCHA 24/10/2017 18h00

Auditório da Educação - Rua 5 de 25
Maio, 97 - 5º Centro

FERRAZ
DE
24/10/2017 18h00
VASCONCELOS

Câmara Municipal –
Pedro II, 234 - Centro

ITAQUAQUECETUBA 25/10/2017 18h00

Ginásio do CEMI – Rua Manoel 31
Garcia, n° 160 – Centro

SÃO
PAULO
25/10/2017 18h00
CENTRO E OESTE

UNINOVE
Vergueiro
–
Rua 76
Vergueiro, 235/249 (Auditório)

GUARAREMA

26/10/2017 18h00

Auditório da Secretaria Municipal 31
de Indústria, Comércio, Turismo e
Agricultura – Rua 19 de Setembro,
127 - Centro

BARUERI

26/10/2017 18h00

Câmara Municipal – Alameda 101
Wagih Salles Nemer, 200

SUZANO

30/10/2017 18h00

Centro de Educação e Cultura 31
Francisco Moriconi – Rua Benjamin

Av. Dom 27
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Constant , 682 – Centro
30/10/2017 18h00

Auditório do Paço Municipal – Av. 74
Prof. Carvalho Pinto, 207 - Centro

31/10/2017 18h00

Centro de Educação Municipal 45
Adamastor – Salão de Artes – Av.
Monteiro Lobato, 734 - Macedo

ITAPEVI

31/10/2017 18h00

Câmara Municipal de Itapevi – Rua 49
Antonio Cordeiro das Neves, 80,
Vila Nova ItapeviRua Antonio
Cordeiro das Neves, 80, Vila Nova
Itapevi

FRANCISCO
MORATO

07/11/2017 18h00

Câmara Municipal – Rua Virgílio 49
Martins de Oliveira, 55 - Centro

ARUJÁ

07/11/2017 18h00

Prefeitura Municipal – Rua José 32
Basílio de Alvarenga, n. 90 - Vila
Flora Regina - Centro

MAUÁ

08/11/2017 18h00

Câmara Municipal – Av. João 27
Ramalho, 305 - Vila Noêmia

DIADEMA

08/11/2017 18h00

Câmara Municipal
Antônio Piranga, 474

SANTA ISABEL

09/11/2017 18h00

Câmara Municipal – Praça Prefeito 118
Hyeroclio Eloy Pessoa de Barros,
n° 33 - Jardim Mont Serrat

CAIEIRAS

GUARULHOS

–

Avenida 190

SÃO BERNARDO DO
09/11/2017 18h00
CAMPO

Câmara Municipal – Plenarinho - 96
Praça Samuel Sabatini, 50

SANTO ANDRÉ

13/11/2017 18h00

Câmara Municipal – Praça IV 304
Centenário, 02 – Centro

SALESÓPOLIS

14/11/2017 18h00

Câmara Municipal – Rua Alferes 22
José Luiz de Carvalho, 380 Centro

CARAPICUÍBA

16/11/2017 18h00

Associação
Comercial
de 235
Carapicuíba – Av. Sandra Maria, 28
– Centro

SÃO CAETANO DO
16/11/2017 18h00
SUL

Câmara Municipal – Avenida 22
Goiás, 600 - Bairro Santo Antônio

JANDIRA

17/11/2017 18h00

Teatro Municipal Luiz Gonzaga – 35
Rua Rubens Lopes da Silva, 400 Parque JMC

RIBEIRÃO PIRES

21/11/2017 18h00

Câmara Municipal – R. João 44
Domingues de Oliveira, 12 – Centro
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RIO GRANDE
SERRA

DA

23/11/2017 18h00

Rua do Progresso, 700 - Jardim 31
Progresso

PIRAPORA DO BOM
24/11/2017 18h00
JESUS

Casa da Cultura de Pirapora do 20
Bom Jesus – Rua Nilton Prado, 08,
Centro

Total

2616

Também, para a capacitação dos membros de apoio das audiências, foram
realizadas 2 reuniões de treinamento (TABELA 6).
Tabela 6: Calendários Reuniões de Capacitação
Reunião
Data
Horário Local
Capacitação
das
Audiências
Públicas
26/09/2017 14h00 Pátio do Colégio, 184 – Sec. Justiça
Sub-Região Sudoeste
e Leste
Reunião Capacitação
para as Audiências
Públicas –
Equipe
Auditório Edifício Martinelli – Rua São Bento,
17/10/2017 10h00
Técnica
Emplasa,
405 – 18º andar – auditório 182
Consórcios
e
prefeituras envolvidas

A audiência foi estruturada em 3 blocos: o primeiro, com a apresentação de um
vídeo institucional de contextualização, objetivado a introduzir os participantes
aos entendimentos gerais a cerca do plano; o segundo, marcado pela
realização de uma apresentação oral, detalhando os conteúdos desenvolvidos
até o momento, as propostas recebidas e avaliadas e o estado da arte do
ordenamento territorial da RMSP; por último, reservou-se um momento para a
manifestação do público sobre as contribuições registradas.
Os materiais utilizados foram: Regulamento da Audiência, Formulário de
Participação, Lista de Inscrição para participação, Protocolo de Contribuição,
Questionário sobre a Audiência Pública, Lista de Presença.
Todas as audiências foram gravadas e os áudios da participação podem ser
acessados na plataforma digital.
7.2

Dinâmica de Participação

Via de regra, a participação do público foi oficializada pelas contribuições orais
e escritas, entregues aos organizadores das reuniões, de acordo com a
seguinte norma:


Encaminhamento das perguntas e sugestões (até 30 minutos após a
apresentação dos conteúdos);
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7.3

Leitura dos questionamentos (3 minutos para cada orador, tempo
máximo de 60 minutos);
Leitura e defesa de novas contribuições por entidade organizada (5
minutos para cada entidade, tempo máximo de 30 minutos)
Publicidade

Para a ampliação da participação nas audiências públicas, algumas ações
foram definidas junto ao GT de Processo Participativo e Comunicação. A
estratégia de publicidade focou na inclusão de banners em pontos de grande
movimentação, na publicação do edital de convocação em diários oficiais
municipais ou locais de movimentação pública, e em chamamentos através de
convites a entidades.
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Figura 18: Banner de chamamento para audiência pública

7.4

Sistematização das Contribuições das Audiências

Visando dar maior embasamento técnico, as contribuições passaram por um
crivo de 10 (dez) critérios que deveriam atender para que fossem incluídas ou
não no Caderno Final de Propostas, a saber:
1 – É do escopo do PDUI?
2 – Está ligado a qual capítulo do Caderno Preliminar de Propostas?
3 – Tem transversalidade com outro tema ou capítulo?
4 – Necessita de análise conjunta?
5 – Necessita desmembrar?
6 – Já se encontra contemplado?
7 – Necessita de outras informações?
8 – Podemos incluir integralmente ou parcialmente a uma Proposta
Estruturada?
9 – É necessário fazer nova Proposta Estruturada?
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10 – Preparar justificativa
Foi elaborado, conjuntamente, um Relatório de Aproveitamento de
Contribuições, que apresentava o caminho percorrido desde sua entrada na
Plataforma até o seu aproveitamento ou não no Caderno Final de Propostas:
Figura 19: Etapas de análise das contribuições

As contribuições tiveram diversas fases de tratamento e análises pelos
técnicos, pelas Câmaras Temáticas Metropolitanas e pelos Grupos de
Trabalho. Assim, os técnicos produziram diversas tabelas de
acompanhamento, tendo produzido o seguinte quadro estatístico:
Figura 20: Estatísticas das análises das contribuições
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CAPÍTULO 8: RESULTADOS
8.1

Produção do Caderno Final de Propostas

O Caderno Final de Propostas foi aprovado pelo Comitê Executivo do PDUIRMSP em reunião realizada no dia 21/08/2018. Este caderno apresenta a
incorporação das contribuições recebidas da sociedade civil, de gestores
públicos, entidades de classe e universidades ao Caderno Preliminar de
Propostas, objeto de discussão nas audiências públicas realizadas de
setembro a novembro de 2017. Nesse sentido, é o resultado da sistematização
de todas as contribuições enviadas ao longo da elaboração do PDUI-RMSP.
O caderno é estruturado em cinco partes: princípios e objetivos; diretrizes;
orientações para o ordenamento territorial; instrumentos de gestão,
implementação e acompanhamento do plano; e propostas estruturadas. São
ainda, anexos a este caderno, o Relatório de Propostas e o Relatório de
Contribuições. Todo o teor deste caderno e seus anexos foi apresentado e
debatido com a Comissão Técnica do PDUI-RMSP, em reuniões realizadas nos
dias 18, 24 e 31 de Julho de 2018.
8.2

Produção do Caderno de Sustentação

O Caderno de Sustentação do PDUI-RMSP é composto por dois relatórios:
Diagnóstico Final e Método de Elaboração e Processo Participativo. O objetivo
deste Caderno é o de contextualizar, justificar e documentar o processo de
construção do PDUI-RMSP.
O Diagnóstico Final sistematiza e condensa, em um único relatório, as
informações levantadas e produzidas no decorrer do processo de produção do
Plano, com destaque para as questões consideradas prioritárias no processo
de elaboração do PDUI-RMSP.
O Relatório de Método apresenta todo o processo de construção do PDUIRMSP, cobrindo todas as etapas e produtos desenvolvidos, e está estruturado
em oito capítulos, a saber: estrutura institucional, plano de trabalho,
comunicação e publicidade, diagnósticos, fóruns de debates, estrutura do
plano, audiências públicas municipais e resultados, além de sua introdução e
anexos.
8.3

Produção da Minuta do Projeto de Lei

A minuta do projeto de lei do PDUI-RMSP foi elaborada por um Grupo de
Trabalho criado especificamente para este fim, a partir da discussão da minuta
encaminhada pela Secretaria Executiva do Plano.
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O Grupo de Trabalho realizou sete entre as datas de 04/09/2018 e 04/12/2018,
sendo as duas últimas delas em conjunto com a Comissão Técnica e o Comitê
Executivo do PDUI-RMSP.
Para este Grupo de Trabalho, o método utilizado foi o de revisão a partir de
uma minuta inicial apresentada pela EMPLASA. Em cada uma das reuniões,
era apresentada a versão resultante da última reunião, com destaque para as
alterações, e estas eram discutidas, juntamente com as adições e supressões.
Este processo foi repetido até que houvesse consenso sobre a minuta, que
então foi levada à discussão com as demais instâncias do PDUI-RMSP.
8.4

Processo de Aprovação

Todo os produtos desenvolvidos e elaborados nos Grupos de Trabalho,
sistematizados e formatados pela Emplasa, eram validados pelas instâncias
constituídas para elaboração do PDUI: Comissão Técnica e Comitê Executivo.
Coube ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São
Paulo a aprovação final dos Produtos: Minuta do Projeto de Lei e seu anexo, o
Caderno de Propostas. Portanto, após as validações destes trabalhos nas
instâncias GT, CT e CE, seguiram para aprovação no CDRMSP.
A referida reunião do Conselho se deu no dia 24/04/2019, após recomposição
de alguns membros devido à eleição para o Governo do Estado. Foram
encaminhadas cópias dos produtos na convocação e foi feita apresentação,
pela Emplasa, do conteúdo do PDUI. O Plano foi o resultado do trabalho
conjunto entre diversos atores: Estado, Municípios e sociedade civil.
Após a aprovação, por unanimidade, no CDRMSP, a Minuta do Projeto de Lei e
o Caderno Final de Propostas foram encaminhados ao Governador, para que
se proceda aos trâmites usuais e ao encaminhamento à Assembleia
Legislativa.
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Wagmar Marques
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Zoraide Amarante Itapura de Miranda
Estagiários
Alexandre Tsutomu Kanashiro
Aline Rodrigues dos Santos
Ana Paula Patroni
Carolina de Carvalho Camargo
Felipe Silva Santos
Gabriel Laporta
Gilberto de Oliveira Ferreira
Jonathan Alves da Mota
Lucas Freitas
Lúcio Cerri Guimarães
Maíra Ramalho Matias
Marco Antônio Martins
Marina Evaristo Santos
Natália Bernardi
Patrícia Silva Oliveira
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Sara Louzada Genestra de Miranda
Sérgio Lee
Valber Luís Pereira da Silva
Assessoria de Comunicação
André Cury Moura
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Assessoria da Presidência
Ana Lúcia Rodrigues de Carvalho
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ANEXO 3: Regulamento: Assembleia Pública Para Escolha de
Representantes da Sociedade Civil para o Comitê Executivo e Comissão
Técnica do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI da Região
Metropolitana de São Paulo – RMSP
Art. 1º - Os representantes da sociedade civil que irão compor o Comitê
Executivo e a Comissão Técnica do Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) serão
escolhidos por seus pares, durante Assembleia Pública a ser realizada em
hora, data e local previamente definidos nas respectivas 5 (cinco) sub-regiões e
no município de São Paulo, com qualquer número de participantes.
§ 1º - A Assembleia Pública Sub-regional será presidida por um representante
da Comissão Técnica da referida sub-região, juntamente com representante da
Secretaria Executiva da RMSP.
I - Para fins desta eleição, serão consideradas entidades representativas da
sociedade civil aquelas definidas nos segmentos abaixo:
a. Movimentos populares: definidos como associações
comunitárias ou de moradores, movimentos por moradia e demais
organizações populares;
b. Trabalhadores, por suas entidades sindicais: definidos como
representantes de suas entidades sindicais (sindicatos, federações,
confederações e centrais sindicais de trabalhadores e trabalhadoras
urbanos e rurais);
c. Empresários: definidos como empresas vinculadas às entidades
representativas do empresariado, inclusive cooperativas;
d. Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e
conselhos profissionais: definidas como sendo as entidades
representativas de associações de profissionais autônomos e
instituições de ensino superior. Enquadram-se, também, neste
segmento os conselhos profissionais (regionais ou federais); e
e. Organizações Não Governamentais: definidas como
associações civis ou fundações de fins não econômicos,
formalmente constituídas perante os órgãos de registro.
II – As entidades da sociedade civil interessadas em participar do processo de
eleição deverão comprovar atuação em um dos seguintes eixos funcionais, por
meio de seus instrumentos sociais:
a) Habitação e Vulnerabilidade Social
b) Desenvolvimento Econômico, Social e Urbano
c) Meio Ambiente, Saneamento Básico e Recursos Hídricos
d) Mobilidade, Transporte e Logística
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III – Será eleito 1 (um) representante titular e outro suplente de entidade da
sociedade civil, que tenha sede em um dos municípios que integram cada uma
das 5 (cinco) Subregiões da RMSP, totalizando 5 (cinco) representantes
titulares e 5 (cinco) suplentes;
IV - Poderá votar e ser votado somente um representante indicado formalmente
como candidato por entidade devidamente inscrita e presente ao longo da
Assembleia para cada uma das vagas (titular e suplente), que formalizará
previamente na inscrição quem poderá votar e ser votado, podendo recair na
mesma pessoa;
V – Cada entidade terá direito a apenas um voto na eleição dentro do
segmento da sociedade civil a qual pertença conforme definição neste
regulamento, de modo que todas as entidades terão o mesmo peso;
VI – A entidade candidata à representação do seu correspondente segmento
da sociedade civil deverá declarar que terá condições de subsidiar todas as
despesas com a participação e trabalho de seu representante porventura eleito
ao Comitê Executivo e/ou Comissão Técnica ao longo da elaboração do PDUI,
como viagens, transporte, alimentação, hospedagem, etc., sendo que seu
representante, na qualidade de candidato, deverá comprovar ter disponibilidade
de tempo para fazer-se presente nas reuniões que ocorrem em horário
comercial, exceto por motivos de força maior, quando será representado pelo
suplente que declarará as mesmas condições do titular;
§ 2º - Uma vez eleitos, o titular e o suplente se declaram cientes de que
representarão toda a sociedade civil da região metropolitana e não somente
aos interesses, seja do segmento ou entidade que representam, ou de sua subregião ou cidade;
Art. 2º - A eleição, exclusiva para os segmentos da sociedade civil, poderá ser
por aclamação em cada segmento ou, não ocorrendo as condições avaliadas
pelo Presidente da Assembleia, deverá ser realizada por votação aberta.
I – Cada entidade inscreverá seu candidato em formulário próprio junto ao
Presidente da Assembleia ou à pessoa por ele indicada até o início da
Assembleia;
II – Instalada a Assembleia, será o mais breve possível apresentada aos
representantes da sociedade civil uma lista com o nome dos candidatos,
entidades e segmentos para os quais ocorreram inscrições; III – Serão eleitos,
titular e/ou suplente, os candidatos que obtiverem maioria simples dos votos,
sendo que os candidatos deverão estar presentes até o final da Assembleia.
Ocorrendo empate será realizado sorteio.
§ 1º Na hipótese de não haver inscrições suficientes de entidades e respectivos
candidatos para a eleição de titular e/ou suplente em um determinado
segmento, a vaga será direcionada ao segmento com maior representatividade
na Assembleia, que procederá a nova votação.
§ 2º Casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Assembleia.
Art. 3º - Os 5 (cinco) representantes eleitos em cada uma das 5 (cinco) subregiões e do município de São Paulo, titular e suplente, ficam desde já
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convocados para uma Assembleia Geral, que se realizará no dia 28 de agosto,
na rua Boa Vista, 170, Auditório B, Mezanino, Centro, São Paulo, às 14:00,
durante a qual será definida a instância, Comitê Executivo ou Comissão
Técnica, à qual serão incorporados, de forma que se respeite a composição
tripartite e observadas as finalidades de cada uma, segundo os critérios a
seguir:
I - O Comitê Executivo, de caráter deliberativo, criado nos termos da
Deliberação CD 01/15-A do Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de São Paulo, para promover a articulação e coordenação, entre
Estado, Municípios integrantes da região e sociedade civil, dos trabalhos
relativos à elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da
RMSP e o acompanhamento desse processo até a sua aprovação, tem
composição tripartite e paritária (voto ponderado quando necessário),
representada pelo Estado, Municípios integrantes da RMSP e representantes
da Sociedade Civil, observado o seguinte número de cadeiras:
a) Sociedade Civil: 12 representantes de entidades organizadas que tenham
suas áreas de atuações relacionadas com as Funções Públicas de Interesse
Comum - FPICs abrangidas no PDUI/RMSP .
II - A Comissão Técnica, de caráter técnico, será formada em composição
tripartite e paritária, representado pelo Estado, Municípios integrantes da
Região Metropolitana de São Paulo - RMSP e representantes da Sociedade
Civil, observado o seguinte número de cadeiras:
a) Sociedade Civil: 18 representantes de entidades organizadas que tenham
suas áreas de atuações relacionadas com as Funções Públicas de Interesse
Comum - FPICs abrangidas no PDUI/RMSP .
Art. 4º - Na Assembleia Geral, referida no art. 3º deste regulamento, cada subregião e o município de São Paulo indicarão, dos seus representantes eleitos, 2
(dois) representantes para o Comitê Executivo e 3 (três) representantes para a
Comissão Técnica.
Parágrafo Único - Cada instância deverá ter preferencialmente 1 (um)
representante de cada segmento, respeitando-se as indicações sub-regionais.
São Paulo, agosto de 2017.
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