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Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 
São Paulo - PDUI-RMSP 
 
 
Ata da Audiência Municipal de Mobilização de Francisco Morato 
Sub-região Norte 
 
Data: 24 de Maio de 2016 
Local: Centro Social Urbano 
Rua: Virgilio Martins de Oliveira, 798, Centro - Francisco Morato 
Horário: 19h 
 
Pauta: Esclarecimentos sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da 
Região Metropolitana de São Paulo  
 

• Abertura pela Mesa 
• Apresentação da Emplasa 
• Apresentação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC 
• Encerramento 

 
Representantes presentes 
 
Institucionais 
 
Prefeitura Municipal de Francisco Morato 
Marcelo Cecchettini - prefeito  
Luís Fernando Povreslo - vice-prefeito 
Laércio da Silva Barreiros - secretário municipal de Receita e Desenvolvimento 
Econômico 
    
Câmara Municipal de Francisco Morato 
Claudemir Corrêa - vereador  
                   
Coordenação Técnica do PDUI 
Hamilton Lacerda - diretor de Programas e Projetos do Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC  
Isis Bueno - representante do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento 
Integrado da Grande São Paulo (Consulti) e de Marco Pampuri, prefeito de Mairiporã 
 
Demais presentes na mesa solene da audiência: 
Álvaro Melo - superintendente de Habitação e representante da prefeita de Cajamar, 
Ana Paula Ribas 
Pamela Marques Garcia - representante do prefeito de Franco da Rocha, Francisco 
Daniel 
 
Emplasa: Fernanda de Cássia Araújo Costa 
Herlan Cassio de Alcantara Pacheco 
Marcel Francisco Veiga 
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Da sociedade civil: Ver lista de presença 
 
O Centro Social Urbano de Francisco Morato sediou a audiência municipal de 
mobilização do PDUI da Sub-região Norte da Região Metropolitana de São Paulo. 
Cerca de 150 pessoas, entre representantes de prefeituras, políticos e, principalmente, 
lideranças comunitárias, lotaram o espaço até às 21h da terça-feira, 24 de maio de 
2016. 
 
O prefeito de Francisco Morato, Marcelo Cecchettini, abriu a reunião dando as boas 
vindas a todos e falou sobre a importância do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUI), considerando que o Plano traz como conceito a necessidade de 
pactuação entre os diversos municípios. 
 
A mesa principal foi constituída por: Marcelo Cecchettini, prefeito de Francisco Morato; 
vereador Claudemir Corrêa Leite, mais conhecido em Francisco Morato como Mimo; 
Pamela Marques Garcia, representando o prefeito de Franco da Rocha, Daniel 
Celeguim; Álvaro Melo, superintendente de Habitação, representando a prefeita de 
Cajamar, Ana Paula Ribas; Laércio da Silva Barreiros, secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Obras de Francisco Morato; Isis Bueno, secretária executiva do 
Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri (Cimbaju), 
representando o prefeito de Mairiporã, Márcio Pampuri; e Fernanda Costa, assessora 
técnica da Empresa Paulista de Planejamento Urbano Integrado (Emplasa). 
 
Em seguida, foi cantado o Hino Nacional Brasileiro. 
 
Após o breve pronunciamento de Isis Bueno, do Cimbaju, Fernanda Costa explicou o 
Estatuto da Metrópole e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, introduzindo e 
simplificando os conceitos técnicos do Plano. Em seguida, apresentou o filme 
institucional do PDUI, para ilustrar a matéria, e reforçou a importância da participação 
de todos, lembrando que, em breve, serão realizadas oficinas de trabalho e audiências 
regionais para que, até o final do ano, se chegue ao conteúdo básico do que deverá 
ser um Projeto de Lei a ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado. Fernanda 
reforçou que a plataforma digital do Plano disponibiliza todas as propostas e 
documentos do PDUI-RMSP, além da memória das audiências de mobilização 
realizadas (www.pdui.sp.gov.br). 
 
Fernanda prosseguiu com a apresentação sobre: 
  

• Estatuto da Metrópole. 
• O que é o PDUI. 
• Processo de elaboração do PDUI. 
• Processo participativo e constituição da Instância Deliberativa para 

aprovação do PDUI. 
 
Após a apresentação da Emplasa, foi aberto espaço para discussões. 
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Isis Bueno, do Cimbaju: É a primeira vez que nós temos um trabalho em que a 
população é ouvida para tomar decisões sobre a região metropolitana. É um trabalho 
sério e nós gostaríamos que todos vocês se integrassem. Acessem a plataforma que 
foi apresentada e, se alguém tiver dúvida, é só acessar o site da Emplasa ou fazer 
uma busca sobre PDUI no Google. Todo o conteúdo dos estudos e debates realizados 
até agora está disponível. Também é possível conhecer as propostas elaboradas, 
tanto pelo poder público como pela sociedade civil. Em breve, convocaremos todos 
para as oficinas regionais, onde tudo que foi debatido em cada município será 
consolidado em propostas regionais. 
 
Esta é uma audiência que tem por objetivo mobilizar os municípios para um trabalho 
conjunto de definição daquilo que será preciso fazer. Ou seja, nós queremos que a lei 
do PDUI seja elaborada com a participação efetiva da população e com uma grande 
interlocução entre os municípios.  
 
Exemplificando, o prefeito de Francisco Morato está aqui junto com o representante da 
prefeita de Cajamar e a representante do prefeito de Franco da Rocha. E nós fizemos, 
há poucos dias aqui na região, um acordo para fiscalização da represa Paiva Castro. 
Essa represa não serve só Mairiporã. É um reservatório que abastece São Paulo, e 
nos unimos nos cinco municípios para efetuar um trabalho de fiscalização na represa 
Paiva Castro.  
 
Outro exemplo que mostra a importância da ação conjunta dos municípios é a 
participação dos prefeitos dos cinco municípios da Sub-região Norte em debates 
promovidos pelo Consórcio Cimbaju para discutir e procurar solução para os grandes 
problemas da região. São vários temas que têm sido tratados, inclusive já 
apresentamos propostas para o Governo do Estado em relação a transporte e ao 
trânsito das pessoas, que perdem muito tempo nos seus trajetos. Precisamos de 
rodovias que facilitem os deslocamentos, ampliação de parques, parques industriais 
entre outros.  
 
Então, todo esse trabalho conjunto precisa ser pensado e decidido dentro desse 
projeto do PDUI, que nunca existiu e agora vai se tornar lei.  Eu quero citar mais um 
detalhe, algo que nós precisamos pensar. Como a representante da Emplasa está 
aqui, já vamos adiantar o tema: Francisco Morato é um município-dormitório. Eu não 
sei qual o percentual – o prefeito deve saber, eu não consigo dizer isso de memória 
agora –, mas tem um percentual muito grande dos habitantes que trabalham em São 
Paulo. A Prefeitura de Francisco Morato proporciona saúde, educação, saneamento 
básico e mais uma série de outros serviços públicos, mas as pessoas não produzem 
aqui, produzem em São Paulo. Isto é um tema que precisa também ser conversado, 
nós vamos precisar discutir isso dentro deste plano.  
 
Hamilton Lacerda, representante do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, fez a 
apresentação sobre o Plano de Remoções Preventivas em Áreas de Risco Iminente, 
de interesse geral, desenvolvido pelos municípios da Sub-região Sudeste. 
 
Na sequência, foram feitos os agradecimentos e a sessão foi encerrada. 


