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Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 
São Paulo − PDUI-RMSP 
 
 
Ata da Audiência Municipal de Mobilização de Salesópolis 
Sub-região Leste 
 
Data: 14 de junho de 2016 
Local: Câmara Municipal 
Rua: Alferes José Luiz de Carvalho, 380, Centro 
Horário: 19h 
 
Pauta: Esclarecimentos sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da 
Região Metropolitana de São Paulo 
 

• Abertura pela Mesa 
• Apresentação da Emplasa 
• Debates 
• Encerramento 

 
Representantes presentes 
 
Institucionais 
 
Prefeitura Municipal 
Prefeito − Benedito Rafael da Silva 
Secretária de Desenvolvimento − Lilian Mara de Oliveira Souza 
 
Câmara Municipal 
Presidente da Câmara − Sérgio dos Santos 
Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat) − 
Audrey Rodrigues. 
 
Emplasa 
Roberto Rousche  
Marcel Veiga 
Letícia Roberta Trombeta 
 
Sociedade civil  
Ver lista de presença 
 
Abertura 
 
A Câmara Municipal de Salesópolis sediou, na noite da terça-feira, 14 de junho de 
2016, mais uma audiência municipal de mobilização do PDUI na Sub-região Leste da 
RMSP. 
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O encontro contou com apresentação breve do Estatuto da Metrópole e detalhes 
técnicos do plano regional imposto pelo mesmo a todas as regiões metropolitanas do 
Brasil, além dos instrumentos de participação da sociedade civil organizada 
disponibilizados pela Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano), 
especialmente a plataforma digital. 
 
A mesa foi composta pelo prefeito do município, Benedito Rafael da Silva; pelo 
presidente da Câmara, Sérgio dos Santos; pelo técnico da Emplasa, Roberto 
Rousche; pelo secretário executivo do Condemat, Audrey Rodrigues de Oliveira, e 
pela secretária de Desenvolvimento, Lilian Mara de Oliveira Souza. 
 
Na sequência, Roberto Rousche exibiu o filme institucional do PDUI para ilustrar a 
matéria, e reforçou a importância da participação de todos, lembrando que o próximo 
passo são as oficinas de trabalho e audiências regionais, para que, até o final deste 
ano, se chegue ao conteúdo básico do que deverá ser um Projeto de Lei a ser enviado 
à Assembleia Legislativa do Estado. Também sugeriu que os interessados 
acompanhem o andamento dos trabalhos via plataforma digital do Plano, onde estão 
disponíveis as propostas e documentos do PDUI-RMSP, além da memória das 
audiências de mobilização realizadas (www.pdui.sp.gov.br). 
 
Apresentação da Emplasa 
Discorre 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. 
 

Roberto Rousche apresentou o filme institucional do PDUI e informou que ainda 
ocorrerão oficinas de trabalho e audiências regionais, cuja participação da sociedade é 
muito importante para definir o conteúdo básico do Projeto de Lei a ser enviado à 
Assembleia Legislativa do Estado até o final de 2016. Ele falou sobre a lei federal 
conhecida como Estatuto da Metrópole, que estabelece a necessidade de elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Também detalhou os princípios, 
diretrizes e objetivos do Plano. Para acompanhar o processo, os cidadãos podem 
acessar a plataforma digital do PDUI-RMSP (www.pdui.sp.gov.br). 
 
Debate 
 
Os trabalhos foram abertos pela vereadora de Biritiba Mirim, Rosangela Falótico. 
Entre as questões abordadas por ela, estava a necessidade de um hospital 
maternidade na região e a regularização da divisa de Salesópolis com Biritiba Mirim. 
“Com a crise econômica e a crise hídrica nos tornamos mais próximos”, destaca o 
prefeito. 
 
Helder Wuo, cidadão de Salesópolis, destaca a posição de Salesópolis como 
fornecedora de água limpa para a Região Metropolitana de São Paulo. Lê uma carta 

http://www.pdui.sp.gov.br/�
http://www.pdui.sp.gov.br/�
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do Movimento por Moradia Digna de Salesópolis endereçada aos técnicos do PDUI e 
autoridades responsáveis pela região de Salesópolis. 

 
Vereador Lélis – Destaca a perda de arrecadação devido a uma defasagem entre o 
limite formal do município e a divisa reconhecida pelo IBGE. Aponta proposta dos 
vereadores de regularização da divisa com Biritiba-mirim, como instrumento de 
aumento de arrecadação e eleitorado. 
 
Osmail Ribeiro, cidadão de Salesópolis – Informa que Salesópolis tem uma área rural 
grande para um município de Região Metropolitana. Nesse sentido, destacou a 
necessidade de um plano de desenvolvimento logístico e de mobilidade para 
assegurar a participação de Salesópolis no quadro geral de desenvolvimento da 
metrópole. 
 
Benedito Rafael da Silva, prefeito de Salesópolis – Aponta que o município 
encaminhará as demandas de nível municipal e regional ao Conselho Técnico do 
PDUI. Solicita que as proposições de interesse regional sejam encaminhadas para a 
Secretaria de Meio Ambiente, para que sejam encaixadas no processo do PDUI. 
 
Roberto Rousche – Faz esclarecimentos em relação às questões propostas. Aponta 
que as bacias hidrográficas não acompanham os limites administrativos, por isso não 
são questões estritamente municipais. Ressalta que as áreas rurais são um tema 
relevante no contexto do PDUI para a RMSP, mas que os limites entre municípios são 
uma questão federal e não pode ser contemplada pelo PDUI. Destaca que o problema 
de moradia não é exclusivo de Salesópolis, e que envolverá uma articulação de 
diversos assuntos e municípios. 
 
Encerramento 
 
Para encerrar, Rousche reforça que oficinas de trabalho e audiências regionais serão 
marcadas ao longo do ano. “O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado nos traz a 
oportunidade de engajar as nossas necessidades junto à Região Metropolitana”, 
finaliza o prefeito Benedito. 


