
Memória de Reunião 

Comissão Técnica PDUI – RMSP 

 

Data: 18/05/16 

Participantes: (ver lista de presença) 

Pauta: 

1. Andamento do Plano  

2. Informe sobre a reunião do CDRMSP  

3. Preparação da pauta do PDUI para a reunião do CDRMSP  

4. Agenda das próximas reuniões  

5. Estrutura do Caderno Preliminar (a ser avaliada pela Comissão Técnica)  

6. Outros 

Principais pontos da discussão: 

1. Andamento do Plano 

1.1. Destacada a formação dos GTs específicos: macrozoneamento e governança.  

1.2. Informada a realização de dois seminários para o mês de junho.   

- Consórcio Intermunicipal Grande ABC: Seminário Internacional “Desenvolvimento e 

Governança Regional – Diagnósticos e Perspectivas a partir da Região Metropolitana de 

São Paulo”. (Dias 8 e 9 de Junho de 2016) 

- Emplasa: a ser agendado e organizado.  

1.3. Consolidação de propostas em fichas padronizadas a partir dos mapas mentais e das 

propostas recebidas a partir da plataforma. Foi levantada a questão sobre um formato de 

formulário diferente para recebimento das propostas da sociedade civil. Neste sentido, foi 

esclarecido que, embora não exista um formulário específico à sociedade civil, as propostas 

poderiam ser formatadas dentro do padrão existente. Assim que elaborada uma nova ficha à 

sociedade civil, (expectativa de que esteja pronta até julho p.f.) esta poderá ser colocada à 

disposição.  

1.4. Sobre as audiências públicas municipais: baixo número de participantes e necessidade de 

efetivar convites individuais a vereadores e prefeitos. Além disso, foi observada até o momento a 

reduzida participação do Ministério Público (MP) – apenas em 2 das 14 audiências realizadas. Foi 

sublinhada a tentativa ainda não concretizada da formação de um grupo específico para este 

acompanhamento.  



1.5. Ainda sobre o acompanhamento jurídico, existe a possibilidade de levar as discussões para a 

OAB-SP que faria um grupo específico para o PDUI a ser coordenado pelo Sr. Carlos Eduardo Abrão 

(CIOESTE).  

1.6. Foi salientado que todos os prefeitos da RMSP estão orientados para indicar um 

representante que dará o apoio jurídico ao PDUI na respectiva prefeitura, conforme portaria do 

MP (em andamento em algumas sub-regiões).    

1.7. Para incrementar a participação, foi levantada a possibilidade de serem realizadas “caravanas 

de mobilização” que consistiriam em encontros específicos com diferentes instituições 

importantes como suporte à realização do Plano, por exemplo: Ministério das Cidades, OAB, etc.  

1.8. Ainda foi destacado que instituições de ensino e pesquisa deverão ser incorporadas ao ciclo 

de debates e divulgação do Plano, por exemplo: existem perspectivas de realização de palestra/ 

seminário na USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) e Universidade São Judas Tadeu.  

1.9. Deverão ser compatibilizadas diferentes agendas para efetivar a realização das reuniões com 

as instituições destacadas acima. 

2. Informe sobre a reunião do CDRMSP  

2.1. Preparação da pauta do PDUI para a reunião do CDRMSP  

1. Destacada a pauta da reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de São Paulo (CDRMSP): eleição do presidente do Conselho e breve 

apresentação sobre o andamento do PDUI.  

2. Destacada a relação entre o CDRMSP e a elaboração do PDUI: neste sentido, a 

importância do Guia Metodológico enquanto documento pactuado e validado pela 

Comissão Técnica que orienta o desenvolvimento dos trabalhos presentes e futuros.  

3. Para a reunião do dia 23/05, foi definido material a ser produzido e entregue aos 

participantes sobre o PDUI.  

4. Ponderado que é interessante apresentar, em um próximo encontro do CDRMSP, 

o desenvolvimento mais detalhado do PDUI.  

3. Agenda das próximas reuniões  

 Próxima reunião Comissão Técnica: 20/06 às 14:00hs.  

4. Estrutura do Caderno Preliminar (a ser avaliada pela Comissão Técnica)  

4.1. Sobre as oficinas sub-regionais com poder público: apresentar estrutura do plano e 

diagnóstico.  

4.2. Sobre as oficinas sub-regionais com poder público e sociedade civil: caderno de propostas.  



4.3. Quanto à articulação do conteúdo técnico, os municípios devem igualmente analisar o 

material produzido e retornar aos GTs.  

4.4. Sobre a estrutura do Plano e o caderno de sustentação, foi apresentado o sumário 

desenvolvido pela PMSP – único participante que apresentou proposta para o “texto- base”. De 

modo resumido, o sumário está orientado com o conteúdo previsto pelo Guia Metodológico 

(aprovado pelo CDRMSP – caráter legal), procurando também levar em conta o material já 

desenvolvido pela Emplasa. Como observação, cabe destacar a importância de uma estrutura 

simplificada e do uso de termos que não dificultem o processo de entendimento.  

4.5. O sumário apresentado e aprovado pela Comissão Técnica (as linhas gerais que estruturam o 

caderno) consiste nos seguintes itens:  

I. Introdução 

II Conteúdo 

III. Ordenamento metropolitano 

IV. Sistema de Governança 

4.6. Lembrando que tais itens deverão ser desdobrados em subitens.  

4.7. A ideia é trabalhar de modo conjunto a partir das contribuições que chegaram à Comissão 

Técnica ou à Coordenação (estendida).  

4.8. Sobre os subitens que serão incorporados, eles deverão representar o conteúdo técnico (por 

exemplo, macrozoneamento) e as propostas recebidas ao longo do processo.  

4.9. O conjunto descrito acima deverá conformar o caderno de sustentação que acompanhará o 

Projeto de Lei – este deverá ser elaborado em âmbito jurídico apropriado.  

4.10. Sobre a evolução do texto do caderno de sustentação, foi discutido sobre qual seria a melhor 

forma de trabalho, incluindo duas possibilidades principais: redação conjunta ou apenas a 

deliberação conjunta – neste caso a redação seria elaborada por um grupo específico.  

5. Outros 

5.1. Retomada do GT Governança no dia 25/05 às 14:00hs.  

5.2. Mantida a etapa de preparação do conteúdo para a reunião do CDRSMP.  


