PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMSP
GT_ Governança Interfederativa
Data: 25 de Maio de 2016
Local: Emplasa
Participantes: ver lista
Pauta:
Retomada dos assuntos pertinentes ao GT, tendo em vista o reinício do Grupo de
Trabalho

Regina (PMSP), coordenadora do GT, abre a reunião solicitando uma breve
apresentação dos participantes devido ao longo tempo sem reuniões e a grande
participação neste dia.
Após as apresentações, Chucre lembra da importância do Seminário sobre esse tema a
ser promovido pelo Consórcio do Grande ABC. Sugere a todos os presentes a
participação.
Chucre lembra à Regina que, no papel de coordenadora do GT, a mesma fica
encarregada de fazer as convocações para futuras reuniões além de outras comunicações
necessárias por meio da Secretaria Executiva do PDUI (Emplasa).
Sugeriu-se que este GT tenha uma periodicidade semanal, às quartas-feiras, 10hs, para
as reuniões, sendo que a próxima ocorrerá após o Seminário dos dias 8 e 9 de Junho.
Assim, desde logo, fica agenda a próxima reunião para o dia 15 de junho p.f.
Ficou acordado que se fará um debate interno, ou seminário interno com a participação
do Senhor Luiz José Pedretti (vice-presidente da Emplasa) e uma pessoa representando
a PMSP, para falar sobre o modelo legal de Governança existente no Estado de São
Paulo e como o PDUI pode contribuir para seu aperfeiçoamento. Qual é o espaço de
ação existente na atualidade com o modelo existente?
Hamilton (Consórcio do Grande ABC) acredita que o Seminário será como um
"esquenta" do tema.
Nathalie Choumar (Assessora de Planejamento da Emplasa) comprometeu-se a fazer
uma apresentação com base em textos que tratam de "modelos de governança
interfederativa nas Américas". Regina, representando a PMSP também se propõe a
trazer uma apresentação. Ambas propostas são aprovadas e sugerida que essa reunião
seja aberta à participação de todos os GTs no próximo dia 15 de Junho., das 9:00 às
13:00 h.
Carolina (PMSP) aproveita para dizer que fará mais um convite ao Ministério das
Cidades insistindo que mandem representantes.
Encaminhamentos
A coordenação reunirá os 3 textos preliminares da estrutura do PDUI e os
disponibilizará em meio digital para todos os participantes. Solicita-se que os mesmos

encaminhem à coordenação do PDUI contribuições para seu aprimoramento. O prazo
acordado para o envio de contribuições é até o dia 12 de Junho p.f., pois há o
compromisso de se apresentar na próxima reunião da Comissão Técnica.
A Emplasa continuará com a consolidação das propostas recebidas, sistematizando-as
no mapa mental e, após sua discussão e elaboração, nas Fichas apresentadas à Comissão
Técnica.

