Memória de Reunião
GT Habitação/Desenvolvimento Urbano/ Desenvolvimento Econômico
PDUI - RMSP
Data: 18.01.2016
Participantes: (ver lista de presença)
Pauta:
1.Definição de Coordenador
2. Apresentação e preenchimento da 1a. Formulário de Proposta como exemplo

Principais pontos da discussão e Encaminhamentos
Item 1:

Definição de um coordenador do grupo.


Escolhido como coordenador o Senhor Miguel Mateo, representante da PMSP

Item 2:
Apresentação e preenchimento do Formulário de Proposta de sugestão da PMSP


Algumas observações feitas pelo Grupo de Trabalho:
1. As propostas devem ser discutidas em nível regional (municípios e
consórcios)
2. Identifica-se a necessidade de, a partir de um diagnóstico, estabelecer um
objetivo, um ponto de chegada. Devem ser identificadas sinergias entre os
setores.
3. Os trabalhos devem ser direcionados em termos de propostas. Os
Coordenadores dos GTs indicarão a necessidade de intensificação dos trabalhos
em grupo a partir dos diagnósticos já existentes, sem prejuízo de questões
específicas que devam ser mais discutidas e ainda não abordadas.
4. Proposta de dinâmicas dos grupos:
a. Brainstorm
b. O que é escopo metropolitano
c. Mapeamento preliminar das propostas já existentes
d. Plano de Trabalho que fundamente as propostas metropolitanas e
seu desenvolvimento e implantação
5. Foram feitas algumas sugestões de propostas como a de "Compensações
Ambientais" e "Operações Urbanas Consorciadas"

6. Discutiu-se a necessidade de se manter as pessoas do GT de forma mais
estável
7. Emplasa vai disponibilizar um trabalho denominado "Visões da Metrópole"
que é um resumos dos diagnósticos sobre a RMSP.
Por fim, trabalhou-se o tema para preenchimento do Formulário de Proposta
que foi "Diretrizes para Padronização da Nomenclatura e Bases Cartográficas
de Uso do Solo na Legislação Urbana" em toda a RMSP tanto para os planos
setoriais como para os planos diretores.
Observou-se que outros GT que tratem de Governança, por exemplo, criem
instrumentos que determinem o engajamento dos municípios.
O preenchimento do Formulário demonstrou como pode ser a dinâmica de
futuras reuniões.

