MEMÓRIA DA REUNIÃO

PDUI-RMSP
GT de Processo Participativo

Data: 07 de agosto de 2017
Participantes: Consultar lista de presença
Pauta:
1. Continuidade da reunião anterior para discussão dos critérios e forma de participação da
sociedade civil na elaboração do PDUI da RMSP.
Pedro, coordenador do PDUI-RMSP, abre a reunião do GT com a pauta do dia e
apresenta os critérios propostos pela Emplasa para a discussão dos presentes. Esclarece que a
proposta está baseada no modelo aprovado na RM de Sorocaba.
Para a RMSP, ficou definido que:
O Comitê Executivo - CE, de caráter deliberativo, será composto por 30 membros:





Estado: 4 representantes, sendo um da Emplasa, secretaria executiva do PDUI,
e os outros 3 de órgãos afetos às Funções Públicas de Interesse Comum FPICs.
Municípios: 2 representantes por sub-região; 4 do município de São Paulo,
totalizando 14 representantes.
Sociedade civil: 12 membros ligados a entidades organizadas, cujas áreas de
atuação estejam relacionadas às FPICs.

A Comissão Técnica - CT será formada por 43 membros, em comissão paritária e
tripartite, sendo:
 Estado: 5 representantes, provenientes de órgãos afetos às FPICs.
 Municípios: 20 representantes, sendo 3 de cada sub-região e 5 do município
de São Paulo.
 Sociedade civil: 18 representantes de entidades organizadas, cujas áreas de
atuação estejam relacionadas às FPICs.
Critérios para participação de representantes da sociedade civil:
1. Estar sediada em um dos municípios que integram cada uma das 5 sub-regiões ou do
município de São Paulo.
2. Ter, preferencialmente, reconhecida abrangência metropolitana ou sub-regional.

Cada sub-região deverá eleger 5 titulares e 5 suplentes, enquadrados em cada um dos
segmentos:






Movimentos populares
Trabalhadores
Empresários
Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos Profissionais
Organizações não governamentais

Depois de eleitos, os 5 representantes de cada sub-região participarão de uma assembleia
geral com os demais eleitos, quando serão escolhidos 3 representantes para a Comissão
Técnica e 2 para o Comitê Executivo.
Encaminhamentos
No dia 26 de agosto, serão realizadas as assembleias sub-regionais para eleição dos
representantes de cada sub-região, articuladas pela própria sub-região (Consórcios e
Consultis). No dia 28 de agosto, às 14:00, acontecerá a assembleia geral com os 30 membros
eleitos e distribuídos por instância (CE e CT).
A assembleia de 26 de agosto, sábado, será excepcional, pois as reuniões ordinárias são
sempre feitas durante a semana e em horário comercial.
Solicita-se que os participantes do GT deem retorno até dia 8 de agosto. O material de
divulgação deverá ser feito pelos Consórcios e Consultis, onde for possível, ou seja, a
divulgação é de responsabilidade da sub-região.

São Paulo, 07 de Agosto de 2017

