


 
  



 

 
3 

 

 

 

Sumário 
Propostas do Poder Público .................................................................................................................................. 5 

Propostas da Sociedade Civil .............................................................................................................................. 33 

 

 



 



 

  

 
5 

 

 

 

 

 

Propostas do Poder Público 

nº 
Proposta 

Descrição Enquadramento 

P-01 Programa de remoção preventiva de moradias em áreas de risco muito alto. PE-032 

P-02 Ampliação e racionalização da rede de Transporte Coletivo Metropolitana.  
PE- 023 / 024 / 

025 / 026 

P-03 Regulamentação da circulação do transporte de cargas.  PE-030 

P-04 
Mudança do clima - Plano metropolitano de enfrentamento às mudanças 
climáticas. 

PE-015 

P-05 
Conservação dos recursos naturais - Programa Metropolitano de Pagamento por 
Serviços Ambientais. 

PE-014 

P-06 
Drenagem / Programa de manutenção, limpeza e operação dos reservatórios de 
retenção - piscinões. 

PE-012 

P-07 Plano de Estruturação de Logística – Implementação de miniterminais. PE-030 

P-08 Rede Cicloviária Metropolitana. PE-018 
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P-09 Revisão do Programa SIVIM. PE-027 

P-10 Desestímulo ao uso de automóvel particular – Integração auto/transporte coletivo. 
PE- 023 / 024 / 

025 / 026 

P-11 
Redução de Vítimas - Homogeneização da regulamentação das velocidades 
máximas. 

Âmbito de outra 
instância 

P-12 Sistemas Regionais de Destinação e Tratamento RCC. PE-013 

P-13 
Arranjos Produtivos Locais Regionais de Separação e Recuperação de Resíduos 
Recicláveis. 

PE-013 

P-14 Elaboração de Política e Plano Metropolitano de Mudanças Climáticas.  PE-015 

P-15 Equalização do Coeficiente de Aproveitamento Básico 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-16 

Delimitação em macrozoneamento de perímetro ao longo da rede de corredores 
de alta e média capacidades, em comum acordo entre as diversas municipalidades 
da RMSP, em que se aplica conjunto de instrumentos urbanísticos para promoção 
de adensamento urbano e qualificação urbanística ao longo do sistema de 
transporte de alta e média capacidade. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas                     

PE-028 / 029 

P-17 

Definição de perímetro metropolitano para zona rural, conformando um cinturão 
em torno da mancha urbana. A zona rural deverá ser associada a instrumentos de 
incentivo ao uso sustentável e produtivo desse território, tais como ecoturismo e 
agricultura, com foco na produção familiar e orgânica (especialmente dentro das 
Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais – APRM).  

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 
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P-18 

Desenvolvimento por meio de incentivos e investimentos públicos no eixo Jacu- 
Pêssego, com o intuito de interligar Guarulhos a Santo André, visando ao 
desenvolvimento das regiões de Guarulhos, Leste de São Paulo e Norte de Santo 
André. Diminuindo tempo de deslocamento, aumentando oportunidades de 
emprego, qualidade de vida. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas                

PE- 027 / 028 / 
029 

P-19 
Desenvolver Programa Metropolitano de Gestão Compartilhada para Conservação 
de Mananciais.  

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-20 

Delimitação em macrozoneamento de perímetros na Macroárea de Estruturação 
Metropolitana, que serão áreas passíveis de receberem Projetos de Intervenção 
Urbana Metropollitano (PIU Metropolitano). Trata-se da indicação de territórios, 
de definição de instrumentos urbanísticos e financeiros e do estabelecimento dos 
pressupostos de governança, que serão os mecanismos para o desenvolvimento de 
projetos futuros e de sua implementação em âmbito interfederativo.    

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-21 
Desenvolver programa metropolitano de gestão compartilhada para conservação 
de mananciais  

PE-008 

P-22 
 
Potencializar e expandir a agroecologia praticada nos núcleos existentes no 
município de São Paulo, visando à criação de uma rede metropolitana. 

PE-003 / 004 

P-23 

Cobertura do sistema de esgoto sanitário (implantação das redes coletoras, 
coletores tronco, tratamento e disposição final dos efluentes) nas áreas periféricas 
ao centro da cidade de São Paulo, especialmente nos territórios das sub-bacias, 
onde serão implantados os parque lineares e desenvolvidos os planos de 
urbanização de habitação de interesse social. 

Âmbito de outra 
instância 

P-24 Bilhete Único Metropolitano PE-020 

P-25 

Formulação de uma proposta de desenho de uma rede de corredores de média 
capacidade sobre o SIVIM, que seja de comum acordo entre as diversas 
municipalidades da RMSP. Essa rede deverá criar um padrão metropolitano de 
especificação dos projetos, compatibilizando terminais, paradas, características de 
viário e características da frota. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 
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P-26 

Elaborar o Plano da Mata Atlântica Metropolitano, por meio da articulação entre 
os 39 municípios inseridos na região metropolitana, realizada via Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, Emplasa e instituições 
parceiras envolvidas e com experiência na temática. A proposta é que sejam 
diagnosticados e mapeados os fragmentos de mata atlântica em escala 
metropolitana e definido um plano de ação, constituído por ações de conservação 
e recuperação dos fragmentos remanescentes do bioma. Este plano de ação 
permitirá a definição de ações integradas, articuladas e em escala regional. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-27 
Desenvolver e implantar tipologias de infraestrutura para as zonas rurais da região 
metropolitana que façam uso de técnicas e métodos adequados ao 
desenvolvimento sustentável deste território. 

PE-003 / 004 
/013 

P-28 
Promover a manutenção e o desenvolvimento das zonas rurais da região 
metropolitana, a partir da sustentabilidade ambiental, econômica e social, de 
modo a conter a expansão da mancha urbana sobre as mesmas.  

PE-003 / 004 

P-029 
Ampliar o uso de energia solar nos edifícios públicos e privados, de modo a 
diminuir a demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN) e alavancar a 
estruturação da cadeia produtiva associada à energia solar. 

Âmbito de outra 
instância 

P-30 Programa Metropolitano de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores PE-018 

P-31 
Priorização no uso de terrenos públicos para projetos ligados à mobilidade 
metropolitana 

PE-028 / 029  

P-32 

Até 2018, desenvolver plataforma que possibilite a criação do Bilhete de Integração 
Metropolitano (BIM), com unificação de hardware (cartão), desenvolvimento de 
software comum e estabelecimento de clearing house. Até 2020, criar política 
tarifária unificada, com inclusão dos municípios da Região Metropolitana de São 
Paulo por meio de adesão. 

PE-020 

P-33 
Contribuição de melhoria decorrente da implantação de linhas de transporte de 
alta e média capacidade 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas                     

PE-021 

P-034 
Medidas a serem tomadas e desenvolvidas para uma melhor gestão da qualidade 
da água, tendo como foco principal medicamentos como contaminantes 
emergentes. 

Não é uma 
questão 

metropolitana 
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P-035 
Base de dados familiar integrada que permita identificar todos os benefícios de 
programas habitacionais e sociais concedidos pelos municípios aos cidadãos da 
RMSP. 

PE-033 

P-36 Fundo Metropolitano para Aquisição de Áreas 
Aproveitada no 

capítulo de 
Fundos  

P-037 Compartilhar a gestão e o mantenimento de casas de acolhimento de mulher. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-38 
Duplicação de Via Urbana que interliga os municípios de São Paulo, Ferraz de 
Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi para o transporte coletivo, individual e de 
bicicletas. 

PE-027 

P-39 
Política Metropolitana de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de 
Serviços Ambientais 

PE-014 

P-40 

Edição do Mapa de Ruído Urbano da Região Metropolitana de São Paulo para 
levantamento de dados de níveis de ruído urbano da Região Metropolitana de São 
Paulo utilizado para fins de redução de emissões de suas fontes móveis e imóveis 
de ruído urbano.  

PE-019 

P-41 Qualidade do ar: programa de substituição de combustíveis fósseis por não fósseis PE-018 

P-042 
Estabelecer um sistema integrado entre Estado e municípios para controlar a 
instalação dos grupos motogeradores, de modo a impor progressivamente a 
substituição de seus combustíveis fósseis por não fósseis. 

Âmbito de outra 
instância 

P-43 
Qualidade do ar: programa de instalação de filtros em ônibus do sistema de 
transporte 

PE-018 

P-44 Transporte público com integração gratuita dentro da RMSP PE-020 
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P-45 
Áreas de Intervenção Metropolitana (AIMs) – Eixo urbano da Rodovia Fernão Dias 
– trecho entre os municípios de Guarulhos e São Paulo, podendo ser prolongado 
pela Avenida Aricanduva interligando com a região do ABC e Mauá. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-46 
Áreas de Intervenção Metropolitana (AIMs) – Região no entorno dos trevos do 
Rodoanel - Trecho Norte (alça Aeroporto de Cumbica, Rodovias Presidente Dutra e 
Ayrton Senna), criando Zonas Especiais de Interesse Econômico. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-47 
Áreas de Intervenção Metropolitana (AIMs) – Aeroporto Internacional de 
Guarulhos. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-48 Fortalecimento dos clusters locais e criação dos centros regionais. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-049 

Uniformizar os critérios de avaliação de eficiência em sistemas de abastecimento 
de água, por meio da definição de indicadores comuns de perdas de água em 
sistemas de distribuição (real e aparente), dos critérios de cálculo destes 
indicadores. Definir e implantar um sistema de auditoria que dê confiabilidade aos 
indicadores adotados e divulgados pelos operadores, permitindo assim a 
comparação entre sistemas diferentes. 

Âmbito de outra 
instância 

P-050 

Pactuar cronograma de investimentos para a substituição e/ou remanejamento 
para o passeio quando possível de todas as tubulações que apresentam 
manutenções recorrentes e/ou idade avançada, especialmente aquelas 
constituídas por cimento amianto e ferro galvanizado nas redes de água dos 
municípios da RMSP. 

Âmbito de outra 
instância 

P-51 

Definir e viabilizar a execução das intervenções necessárias à garantia da segurança 
hídrica na RMSP, por meio da pactuação e publicização de um cronograma físico e 
financeiro das obras, com a indicação do ente responsável pela execução de cada 
obra e a fonte dos recursos financeiros a serem utilizados, bem como avaliar a 
necessidade de adequação, ao cenário atual, do Plano Diretor de Aproveitamento 
dos Recursos Hídricos da Macrometrópole Paulista. 

PE-008 

P-52 Universalizar a coleta, o afastamento e o tratamento de esgoto na RMSP até 2023. 
Âmbito de outra 

instância 
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P-53 
Execução e/ou regularização de Saneamento Básico Integrado em Núcleos 
Habitacionais de interesse metropolitano. 

PE-005 / 009 / 
010 / 011 

P-54 

Criar políticas públicas relacionadas ao uso racional da água, desde a 
conscientização sobre hábitos de consumo, uso de equipamentos economizadores 
de água, incentivo ao reúso, aproveitamento de águas pluviais e fomento à 
elaboração de projetos arquitetônicos que estimulem a economia da água.  

PE- 009 / 010 / 
011 

P-055 

Quando da emissão ou da solicitação de renovação outorga para captação de água 
para abastecimento público, garantir a indicação quantitativa em volumes 
proporcionais à cota parte de cada município contabilizado na referida solicitação 
da outorga. 

Âmbito de outra 
instância 

P-56 
Manutenção das margens e calhas dos rios e implementação dos planos de 
implantação dos reservatórios de detenção. 

PE-012 

P-57 
Plano de Suporte para o saneamento do descarte irregular de resíduos perigosos e 
demais resíduos na Região Metropolitana. 

PE-013 

P-058 

Planejamento e implantação de cemitério vertical e crematório público, por meio 
da cooperação entre os municípios das sub-regiões norte e leste da RMSP, que 
fazem divisa com o município de Guarulhos, para promoção do aumento da 
capacidade de destinação de cadáveres humanos e também da diminuição de 
impactos ambientais possíveis de ocorrer nos sepultamentos em terra. 

Âmbito local 

P-59 

Regular a criação e alteração de linha de ônibus em áreas de proteção ambiental 
da RMSP, para não incentivar a ocupação e adensamento urbano dessas regiões, 
estabelecendo a obrigatoriedade de autorização prévia dos organismos 
ambientais, de planejamento territorial e de transporte do Estado de São Paulo e 
dos municípios metropolitanos envolvidos.  

PE-017 

P-60 Dar prioridade à implantação de eixos de transporte de caráter perimetral.  
PE- 023 / 024 / 

025 / 026 

P-61 
Viabilizar a junção dos parques municipais ou várzeas/parques ao longo de rios, 
recuperando as áreas e criando parques lineares junto aos grandes e pequenos rios 
e córregos contribuintes da água para consumo metropolitano. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-62 
Estudo de viabilidade da conectividade entre as áreas de proteção ambiental nos 
municípios, criando ou ampliando corredores ecológicos municipais e 
intermunicipais. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 
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P-63 
Criação de entrepostos de comercialização regional na Região Sudoeste da RMSP, 
visando melhorar a rentabilidade do produtor, o fortalecimento do mercado local 
de compras e a aquisição de produtos sadios, frescos e por menor preço. 

PE-003 / 004 

P-064 

Fortalecimento da agropecuária regional metropolitana com a criação de linhas 
especiais de crédito para a produção de qualidade, disponibilizando recursos 
financeiros subsidiados com a cobrança pelo uso da água, desde que comprovado 
o uso de boas prática agrícolas. Propostas para tomada de crédito elaboradas com 
auxílio de profissional especialista. 

Legislação já 
existente 

P-065 

Fortalecimento da agropecuária metropolitana, por meio da elaboração de 
informações e difusão de conhecimento técnico sobre as boas práticas agrícolas, 
indicação de culturas adequadas para cada ambiente regional, divulgação de 
experiências exitosas, informações sobre comercialização e preços, além de 
treinamento para utilização da ferramenta digital – plataforma/aplicativo e 
utilização de recursos financeiros subsidiados. 

Âmbito de outra 
instância 

P-066 

Instituir nos municípios da RMSP um programa que oriente e viabilize a compra de 
matéria-prima fresca para a merenda escolar, por meio dos produtores regionais, 
observando a utilização de 30% dos recursos PNAE de acordo com o artigo 14 da lei 
11 947/2009. Elaborar normativa intermunicipal que garanta este processo com 
ganho para o produtor regional e alimentação de qualidade para as crianças e 
jovens. 

Legislação já 
existente 

P-067 

Garantir assistência técnica da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo 
para todos os municípios da RMSP. Disponibilizar um profissional extensionista (da 
Cati ou de outro setor da Secretaria de Agricultura do Estado de SP) para atuação 
em tempo integral junto aos produtores. 

Âmbito de outra 
instância 

P-68 
Viabilizar atrativos econômicos aos agricultores da região metropolitana, por meio 
de pagamento por serviços ambientais e pela conservação de áreas florestadas nas 
propriedades, como forma de estímulo à continuidade desta atividade na região. 

PE-014 

P-69 

Equipar a área rural da região com infraestrutura alternativa de saneamento 
ambiental, ampliando para o campo os serviços existentes nas áreas urbanizadas 
com sistemas alternativos de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, de 
acordo com as condicionantes locais, com tratamento de água de poços com 
técnicas simples e eficazes, busca por vazamentos , limpeza de caixas e cisternas, 
incentivo à economia de água e energia no campo (uso sol e vento, irrigação por 
gotejamento), criação de posto para entrega de embalagens usadas de defensivos 
agrícolas, treinamento para controle da erosão do solo, por meio de técnicas 
alternativas de cultivo. 

PE-009 / 010 / 
011 

P-70 

Elaboração e disponibilização de banco de dados em rede e de informações 
georreferenciadas para uso do produtor da RMSP, contemplando treinamento de 
habilitação para uso da ferramenta de busca e participação na disponibilização de 
suas informações para compor o acervo do campo de cada sub-região atualizado. 

PE-033 
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P-71 

Reconhecimento legal das áreas produtivas e urbanas dentro da RMSP, para sua 
inclusão nos programas de financiamento, na emissão de comprovante de situação 
como produtor e nas linhas de crédito federais e estaduais oferecidas aos 
produtores das zonas rurais. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-72 
Realização de obras de recuperação das várzeas dos rios e principais contribuintes 
de cada bacia hidrográfica ou microbacia, viabilizando parques lineares municipais 
ou intermunicipais com gestão integrada metropolitana. 

PE-012 

P-73 
Estudos e outras ações do poder público, visando à formação de reservas de 
proteção, apoiando os proprietários de áreas na elaboração e efetivação de 
projetos de gestão de RPPNs (Reserva Particular de Patrimônio Natural). 

PE-014 

P-74 
Estudos dos impactos locais relativos à reversão de água potável para outras bacias 
da RMSP e viabilização de contrapartida ao manancial gerador. 

PE-008 

P-75 
Viabilizar áreas de retenção planejadas, à semelhança da várzea natural, ao longo 
das vias intermunicipais que interferem na mobilidade urbana. 

PE-012 

P-76 

Estudos sobre os rios metropolitanos, sua localização, possibilidade de navegação, 
ainda que de embarcações pequenas; diagnóstico da situação de seu leito, de suas 
águas, retirando-se delas todo o esgoto e condições de suas várzeas (vegetação, 
ocupação, erosão, canalização, etc.) para recuperação em parceria com as 
populações do entorno. Aplicação do Programa Córrego Limpo ou similar em todos 
os corpos de água da RMSP. 

PE-008 

P-77 

Oferecer treinamento para as populações mais afastadas da RMSP sobre economia 
de água, tratamento alternativo para água de poço com garrafa cloradora, técnicas 
de armazenamento seguro de água, implantação e manutenção de poço caipira, 
construção de cisterna e sistema de calha e filtro para água da chuva com uso de 
bomba carneiro para recalque, sem gasto de energia. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-78 
Viabilizar 100% de coleta, afastamento e tratamento de esgoto para a RMSP, de 
forma a atender efetivamente e imediatamente toda a área urbana com rede, 
criando formas alternativas ao coletor tronco.  

PE-009 / 010 / 
011 

P-79 
Viabilizar local, logística e gestor metropolitano para os resíduos sólidos (solução 
conjunta) urbanos da RMSP. 

PE-013 

P-80 
CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL DOS RECURSOS MINERAIS NA SUB-REGIÃO 
SUDOESTE E SUA IMPORTÂNCIA NA RMSP E NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

PE-033 
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P-081 
Implantar Centrais Regionais de Penas Alternativas para prestação de serviços à 
comunidade. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-082 
Implantar uma rede de centros de acolhimento para mulheres vítimas de violência 
física ou psicológica, com ou sem suas famílias. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-083 Implantação de Casas de Acolhimento Provisório nas diversas regiões da RMSP. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-084 
Capacitar e sensibilizar a Polícia Civil para o acolhimento de mulheres vítimas de 
violência. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-085 Instalar Delegacia da Mulher em todos os municípios da RMSP. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-086 
Implantar Centros de Referência que promovam integração das ações das 
secretarias estaduais e municipais de Saúde, Educação e Assistência Social. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-087 
Implantar centrais regionais de qualificação de jovens e adultos e encaminhamento 
profissional, de acordo com a demanda do mercado. 

Âmbito de outra 
instância 

P-088 Almoxarifado regional, com recursos provenientes do Governo do Estado. 
Âmbito de outra 

instância 

P-089 
Utilização do nome social em cadastros, conforme Decreto Estadual 55.588/2010. 
Capacitar e sensibilizar servidores públicos e prestadores de serviços públicos, e 
incluir o decreto na cartilha do policial civil, conforme Senasp. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-090 Intercâmbio de vagas em cursos e oficinas municipais em municípios limítrofes. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 
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P-091 
Descentralização de universidades públicas com implantação de cursos de 
graduação em diferentes municípios da RMSP. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-092 
Implantação de polos de extensão universitária (de universidades públicas) nos 
diversos municípios da RMSP. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-093 Promover feiras e exposições de manifestações culturais dos municípios da RMSP. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-094 
Garantir acesso aos dados do SARESP, por parte das instituições públicas 
municipais ligadas à educação, em formatos digitais compatíveis com sua utilização 
em Banco de Dados. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-095 Construção de Centros Olímpicos Regionais. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-096 
Ampliar leitos nos Hospitais Gerais, para saúde mental, UTIs neonatal, pediátrico e 
adulto. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-097 Ampliar atendimento de média e alta complexidade nos Hospitais Gerais Regionais. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-098 Implantar Hospitais Universitários Regionais para dar suporte aos Hospitais Gerais. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-099 
Ampliar teto financeiro, nos municípios, para realização de exames de análises 
clínicas. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-100 
Implantação de unidades de reabilitação Lucy Montoro em diversos municípios da 
RMSP. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 
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P-101 Ampliar o número de câmeras nas divisas municipais. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-102 

Fornecimento gratuito às prefeituras de dados dos boletins de ocorrência, 
contendo informações de localização (rua, bairro ou distrito, município e 
coordenadas geográficas) e tipo da ocorrência, em formatos digitais compatíveis 
com sua utilização em banco de dados, por meio de acordo de preservação do 
sigilo. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-103 

Fornecimento gratuito às prefeituras de dados dos boletins de ocorrência, 
contendo informações de localização (bairro ou distrito, município) do infrator, 
idade, sexo, grau de instrução, raça e cor, em formatos digitais compatíveis com 
sua utilização em banco de dados, por meio de acordo de preservação do sigilo. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-104 
Implantar centrais de capacitação profissional para pessoas com necessidades 
especiais. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-105 
Melhoria da conectividade do sistema viário estrutural macrometropolitano da 
Rodovia Castelo Branco, Rodovia Anhanguera, Rodoanel e Rodovia Raposo Tavares 
com as vias municipais. 

PE-027 

P-106 
Reestruturação e racionalização dos serviços de transporte coletivo com objetivo 
de racionalizar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços para os usuários. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 

P-107 
Implantar infraestrutura para circulação segura, estacionamento e guarda de 
bicicletas e requalificação de calçadas e passarelas para caminhada e 
deslocamentos a pé. Elaboração de um Plano Cicloviário Metropolitano. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 

P-108 
Implementar ações de planejamento para a circulação da carga urbana e para 
melhoria das condições de circulação do transporte de cargas metropolitanas. 

PE-030 

P-109 

Estabelecer formas de cooperação entre os municípios da RMSP e com os órgãos 
estaduais (EMTU, CPTM e Artesp) com vistas a ações conjuntas e tratamento de 
problemas comuns. Definir um conjunto de dados (acidentes, eventos, infrações) a 
serem monitorados, de forma a permitir a elaboração de estudos para novas ações 
ou adequação de medidas já adotadas, com vistas à segurança – integração, 
padronização e transparência dos dados dos municípios da RMSP via aplicativos e 
plataforma digital. 

PE-022 

P-110 
Reduzir a geração de resíduos sólidos domiciliares indiferenciados e estimular a 
separação adequada na fonte geradora, a fim de diminuir o volume a ser coletado 
e destinado ao aterro. 

PE-013 



 

 
17 

 

 

P-111 

Realizar o monitoramento de Resíduos da Construção Civil (RCC), volumosos, 
serviços de saúde (RSS) e resíduos industriais, a fim de ampliar a quantidade e 
melhorar a qualidade dos resíduos da construção civil e de saúde enviados à 
valorização e beneficiamento. 

PE-013 

P-112 
Representar, acompanhar e participar das discussões dos Acordos Setoriais de 
resíduos no âmbito nacional, para que seja possível implementar o controle e 
acompanhamento do fluxo da logística reversa na RMSP. 

PE-013 

P-113 
Política de Saneamento Básico: Tratamento e coleta de esgoto e abastecimento de 
água da RMSP. 

PE-009 / 010 / 
011 

P-114 
Elaborar Plano de Macrodrenagem Metropolitano que inclua, também, a 
integração e orientações para as ações municipais de micro e macrodrenagem. 

PE-012 

P-115 Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social PE-006 

P-116 
Monitoramento metropolitano permanente com mapeamento das áreas de risco e 
alagamentos com foco em locais recorrentemente afetados. 

PE-032/033 

P-117 
Subsídios e incentivos à implantação de centrais de tratamento de esgotos locais 
na RMSP, independentes das empresas ou companhias oficiais. 

PE-009 / 010 / 
011 

P-118 
Ampliação dos programas de regularização fundiária na RMSP e normatização de 
procedimentos e desenvolvimento de políticas de contenção à ampliação de 
irregularidades. 

PE-005 

P-119 
Planos e financiamentos à infraestrutura urbana em núcleos e loteamentos em 
processo de regularização fundiária na RMSP. 

PE-005 

P-120 

Tendo em vista a necessidade de produção em escala de unidades habitacionais 
tanto para HIS como demais edifícios públicos para atendimento da população, 
deverão ser incentivados projetos e obras que priorizem a industrialização da 
construção. 

Não é uma 
questão 

metropolitana 
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P-121 
Plano metropolitano p/ coleta, destino e transformação de resíduos da construção 
civil com incentivo à industrialização de componentes. 

PE-013 

P-122 
Desenvolvimento de Programas Habitacionais Metropolitanos voltados à 
autoconstrução (mutirões). 

Âmbito local 

P-123 

Projeto Hospital Regional Veterinário Gratuito, com atendimento destinado apenas 
aos munícipes de Taboão da Serra, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, 
Embu Guaçu e São Lourenço da Serra, prioritariamente, àqueles assistidos por 
programas sociais como Bolsa Família, ou outro programa equivalente. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-124 
Restringir a ocupação urbana nas áreas de borda das APRMs, por meio de 
mecanismo legal estadual, criando uma faixa de transição entre as áreas urbanas 
de alta densidade de ocupação e as APRMs. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-125 
Ações que possibilitem a regularização do fornecimento de água em áreas 
irregulares, enquanto se discute as ações de posse, usucapião, reintegração etc., 
visando reduzir as perdas. 

PE-009 / 010 / 
011 

P-126 
Desapropriação de APRMs de São Paulo para criação de Parque Estadual de 
Proteção e Preservação dos Recursos Hídricos para Abastecimento Público de 
Água. 

Aproveitada no 
Capítulo de 

Ordenamento 
Territorial - 
Sistema de 

Parque e Áreas 
Protegidas 

P-127 Adotar um único tipo de uniforme que se torne padrão para os agentes de trânsito. 
Âmbito de outra 

instância 

P-128 
Sistema para estudo de origem e destino que envolve a cidade de Mogi das Cruzes 
e as cidades vizinhas. 

Instrumento já 
existente 

P-129 Criação de estacionamentos próximos aos terminais urbanos 
PE- 023 / 024 / 

025 / 026 
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P-130 

Fornecimento e implantação de abrigos de parada de ônibus com estrutura 
metálica, cobertura de fibra de vidro (padrão EMTU) e assentos, para instalação na 
extensão da Avenida Francisco Rodrigues Filho e Rodovia Henrique Eroles (Mogi-
Guararema/SP-66); Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (Mogi-
Salesópolis/SP-88); Rodovia Pedro Eroles (Mogi-Dutra/SP-88) e Avenida Francisco 
Ferreira Lopes e Avenida Lourenço de Souza Franco (Mogi-Suzano/antiga SP-66). 

Âmbito local 

P-131 
Integração tarifária entre o transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal 
metropolitano e sobre trilhos. 

PE-020 

P-132 

Parceria entre empreendedores e prestadoras de serviço (municipal) na 
implantação de médios e grandes empreendimentos. Contraprestação de 
investimento por parte dos empreendedores quando da implantação de 
empreendimentos de médio e grande portes no município. 

Âmbito local 

P-133 
Programa de incentivo e subsídios à capacitação técnica e a projetos de redução e 
controle de perdas nas redes de abastecimento público. 

Âmbito de outra 
instância 

P-134 

Cadastro integrado de interferências subterrâneas - Integrar o cadastro de todas as 
prestadoras de serviço da região metropolitana em um único cadastro de consulta 
geral, incluindo: água, esgoto, energia elétrica, telefonia e transporte, de forma 
que as possíveis intervenções já sejam previstas na fase de projeto. 

Obtenção dos 
dados necessários 

para sua 
execução é 

inviável 

P-135 
Implantação da perimetral sul que interliga a SP-98 à SP-66 beneficiando as cidade 
de Mogi das Cruzes, Guararema e Bertioga. 

PE-027 

P-136 Anel viário ligando as SP-66/SP-39/SP-98/SP-88 PE-027 

P-137 
Regulamentação do licenciamento de Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) 
declaradas de utilidade pública para atendimento parcial dos padrões de qualidade 
dos corpos hídricos receptores. 

Legislação já 
existente 

P-138 
Ampliar o sistema autônomo de esgotamento sanitário do Município de Mogi das 
Cruzes, aumentando a capacidade de coleta e tratamento de esgotos sanitários da 
região urbana, e implantando sistemas independentes. 

Âmbito local 

P-139 
Plano integrado de despoluição e revitalização do Rio Tietê e afluentes da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê (BH-AT). 

PE-008 
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P-140 
Elaboração de plano estratégico de educação ambiental, contemplando ações, 
programas, metas e cronograma de implementação progressiva, em conformidade 
com a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Legislação já 
existente 

P-141 
O eixo diagonal norte começa pela Avenida Governador Adhemar de Barros, 
continuando pela Avenida Anchieta. A proposta é para que esse eixo seja 
estendido até as cidades de Suzano, Poá e Ferraz pela rodovia SP-66. 

PE-027 

P-142 
Ligação entre as cidades de Mogi das Cruzes e Suzano pela Avenida Áurea Martins 
dos Anjos.  

PE-027 

P-143 Reorganização da rede de linhas intermunicipais. 
PE- 023 / 024 / 

025 / 026 

P-144 
Corredor para transporte de média capacidade conectando Mogi das Cruzes à 
Itaquaquecetuba. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 

P-145 

Promover intervenções de macrodrenagem no Rio Pitas para proporcionar maior 
vazão de águas ao longo do curso do rio, que se encontra em processo de 
solapamento das margens, erosão e assoreamento, a fim de urbanizar seu entorno, 
que se encontra degradado. 

PE-012 

P-146 
Implantação de sistemas integrados de manutenção das calhas do rio Juqueri e 
seus afluentes.   

PE-012 

P-147 
Serviço permanente de conservação e macrodrenagem da calha do Rio Juqueri à 
jusante da barragem, em virtude do assoreamento decorrente da redução do fluxo 
de água pós-barragem. 

PE-012 

P-148 
Criação de serviço de atendimento descentralizado da Cetesb na base territorial do 
Vale do Juqueri. 

Âmbito de outra 
instância 

P-149 

Apoio financeiro e cessão de área estadual da antiga Cascalheira da Comasp para 
usina Usina Regional de Tratamento de Resíduos da Construção Civil e reciclagem 
de Resíduos Volumosos e Sistema de Gestão Integrado e Regionalizado para 
Solução em Resíduos Sólidos Urbanos. 

PE-013 
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P-150 
Promover estudos e correspondentes intervenções tecnicamente adequadas de 
macrodrenagem no Rio Cotia, para proporcionar maior vazão de águas ao longo de 
seu curso, controlando eventuais riscos de cheias. 

PE-012 

P-151 

Produção de habitações em larga escala para atender a demanda. A solução para 
as ocupações de áreas de risco pressupõe oferta de habitações em áreas 
urbanizadas, produção em larga escala para atender a demanda das famílias 
ocupantes das áreas de risco, com a recuperação ambiental dos espaços antes 
ocupados e prevenção a novos avanços. 

PE-006 

P-152 
Reestruturação da SP-23 desde Nazaré Paulista até a Rodovia Anhanguera em 
Cajamar 

PE-027 

P-153 

Mapeamento dos assentamentos informais desenvolvidos a partir da urbanização 
não organizada. A partir do mapeamento, criar planos e investimentos em ações 
integradas para a efetiva requalificação desses assentamentos, eliminando ou 
minimizando os problemas decorrentes da informalidade e ausência do 
aparelhamento público. 

PE-033 

P-154 
Redução da burocracia para inserção das famílias de faixas de renda entre 2 a 5 
salários mínimos nos programas habitacionais. 

Política voltada 
ao Estado inteiro, 

não somente 
RMSP 

P-155 
Implantação de redes coletoras, coletores tronco, tratamento e disposição final de 
efluentes na região das sub-bacias do Rio São João. 

Âmbito de outra 
instância 

P-156 

Promover intervenções de macrodrenagem no Rio São João para proporcionar 
maior vazão de águas ao longo de seu curso, que se encontra em processo de 
solapamento das margens, erosão e assoreamento, a fim de urbanizar seu entorno 
que se encontra degradado. 

PE-012 

P-157 
Implantar miniterminal de carga com área construída de 1.500 a 2.000 m², em 
operação 24 horas, na macrozona urbana norte que integra o limite de três 
municípios da Região Metropolitana (Barueri-Jandira-Itapevi). 

PE-030 

P-158 
Implantação de Parque Linear Sítio Pedra Bonita/Morro do Mirante na conurbação 
dos municípios de Itapevi-Barueri-Jandira. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-159 
Valoração dos serviços ambientais e/ou sociais que uma região (município) presta a 
outra região (outro município), garantindo a transferência financeira para suporte, 
manutenção e continuidade dos serviços ecossistêmicos prestados. 

PE-014 
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P-160 
Elaboração de serviços cartográficos digital e geoprocessados de toda a cobertura 
vegetal, demarcando todos biomas existentes. 

PE-033 

P-161 
Elaboração de serviços cartográficos digital e geoprocessados, demarcando toda 
área de risco, com suas especificidades e tipo de riscos. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 

Propostas PE-
032/033 

P-162 Mapeamento digital do ambiente sonoro de toda a região.  PE-019 

P-163 
Elaboração de programa permanente para enfrentamento dos eventos extremos 
provenientes das mudanças climáticas. 

PE-015 

P-164 

Interligação da Estrada Estadual SP-23 à Estrada Federal Fernão Dias, por meio de 
conectivo externo ao centro exclusivamente urbano, conforme estudo já elaborado 
utilizando o Bairro do Barreiro, viabilizando o desenvolvimento econômico 
adequado. 

PE-027 

P-165 
Execução de forma efetiva e integrada à recuperação do gás metano proveniente 
dos aterros sanitários, transformando em biogás para utilização na frota dos 
coletivos intermunicipais e/ou municipais. 

PE-013 

P-166 

Execução de áreas de transbordo e triagem de forma regionalizada, para 
recebimento de materiais inservíveis da construção civil (entulhos), principalmente 
de pequenas obras, garantindo todo o beneficiamento para transformação em 
agregados para reutilização em obras públicas, dos municípios envolvidos. 

PE-013 

P-167 

Criação de fundo de repasse financeiro para os municípios que tenham as áreas de 
seus territórios sofrido quaisquer restrições ambientais em face da macrorregião, 
decorrente da elaboração do PDUI, ou seja, regiões produtoras de água, aterros 
sanitários regionais e outros. 

PE-014 

P-168 

Criação de mecanismos de investimento para restabelecer ou garantir a carga 
hídrica nas áreas de produção de água, atendendo aos seguintes pontos 
específicos: 1. Plano de reflorestamento das áreas degradadas; 2. Plano de 
remediação das cargas difusas; 3. Plano de regularização e/ou remoção de 
residências em APP; 4. Fiscalização ambiental. 

PE-008 

P-169 Implantação de via de interligação entre a Região do Alto Tietê e o Porto de Santos. PE-027 
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P-170 
Interligação da SP-98 por meio das estradas Evangelho Pleno e a Estrada da Volta 
Fria. 

PE-027 

P-171 

Elaboração de um modelo de gestão compartilhada para destinação final dos 
resíduos sólidos gerados nos municípios, com definição de um sistema modal 
(ferroviário) para transporte do material e a criação de entrepostos para 
transbordo nas cidades. 

PE-013 

P-172 

Criação de um aterro público (com verba estadual ou por PPP) para disposição dos 
resíduos sólidos dos municípios, com melhor atendimento das questões ambientais 
e econômicas, assim como estabelecimento de critérios para funcionamento da 
unidade e para atendimento dos municípios com condições diferenciadas, como os 
produtores de água. Proposta complementar à de gestão compartilhada de 
resíduos sólidos. 

Âmbito de outra 
instância 

P-173 

Mapeamento atualizado do Sistema Cartográfico Metropolitano, com vistas às 
questões ambientais (APPs, maciços, áreas contaminadas, etc), visando à 
repactuação e regularização das áreas com características ambientais específicas e 
inclusão das notações cartográficas para córregos canalizados e caracterização dos 
usos da APP. 

PE-012 

P-174 
Despoluição do Rio Tietê – Criação de pontos de apoio nas cidades para 
manutenção do leito e armazenamento de resíduos dragados. 

PE-013 

P-175 

Duplicar e requalificar a via urbana que margeia a linha férrea da CPTM, no lado 
sul, ampliando a capacidade do corredor de tráfego entre as cidades de Suzano, 
Poá e Ferraz de Vasconcelos. Com implantação de ciclovia, corredor de ônibus e 
interligação pra o sistema ferroviário. 

PE-027 

P-176 
Extensão da Avenida Roberto Simonsen até a Estrada dos Fernandes, dentro do 
município de Suzano, onde vai estar uma das alças de acesso para o Rodoanel 
Leste. 

PE-027 

P-177 
Conexão do Trecho Leste do Rodoanel com a Rodovia SP-66 (São Paulo-Rio de 
Janeiro), por meio da construção de acessos para entrada e saída de veículos.  

PE-027 

P-178 
Designar uma faixa da Rodovia SP-66 para tráfego exclusivo de ônibus, criando uma 
via expressa para o transporte metropolitano na ligação das cidades do Alto Tietê 
com a Capital, com conexão para o terminal de transferência de Itaquaquecetuba. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 

P-179 
Aumento da capacidade de tráfego na Avenida Mário Covas, principal via de 
ligação entre as cidades de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano com a Rodovia Ayrton 
Senna. 

PE-027 
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P-180 
Integração tarifária entre o transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal 
metropolitano e sobre trilhos, assim como reorganização das linhas para a 
integração física.  

PE-020 

P-181 
Desenvolvimento de um sistema metropolitano, com operação online, para 
monitoramento e atendimento das ocorrências de trânsito, assim como fornecer 
subsídios para ações que visam à redução de acidentes e vítimas.  

PE-022 

P-182 
Elaboração de um projeto de terminais que atenda toda a Região Metropolitana de 
São Paulo, em pontos específicos ao longo das rodovias, para organizar e integrar o 
transporte de cargas em seus vários modais. 

PE-030 

P-183 
Abertura de novos acessos de entrada e saída ao longo das cidades que se 
desenvolveram nas margens da Rodovia Ayrton Senna – Guarulhos (Estrada do 
Bom Sucesso) e Mogi das Cruzes (Distrito Industrial do Taboão).  

PE-027 

P-184 

Banco de áreas públicas de todos os municípios, com imagens que possibilitem a 
visualização de ocupações irregulares e eventuais invasões. 
Levantamento/mapeamento de áreas de risco. Criação de um banco único, que 
possibilite a visualização dos diversos benefícios sociais disponibilizados pelas 
prefeituras. 

PE-032/033 

P-185 
Ligação Leste-Oeste com a ampliação da SP-23 até a rodovia Anhanguera, em 
Cajamar. 

PE-027 

P-186 
Governança Participativa e Programas de Incentivo à Gestão de Microbacias 
Hidrográficas da Região Metropolitana. 

Âmbito de outra 
instância 

P-187 

Reestruturação da ligação norte-sul (SP-332-Rodovia Presidente Tancredo de 
Almeida Neves): 1. Com a duplicação e remodelação da rodovia, atendimento de 
normas de segurança e mobilidade, de São Paulo, Km 10, a Campinas/SP, Km 100; 
2. Ampliação dos acessos às outras rodovias já existentes para garantir a 
conectividade de seus usuários intramunicípios; 3. Observância das peculiaridades 
regionais e locais; 4. Criação de mecanismos de impedimento a ocupações ao longo 
da via, em trechos de territórios impróprios. 

PE-027 

P-188 

Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) urbano-turístico Caieiras-Barueri 
(urbano)/Pirapora do Bom Jesus (turístico). Indução ao desenvolvimento urbano-
turístico por implantação do transporte de passageiros de média capacidade (VLT) 
Caieiras-Barueri/Pirapora do Bom Jesus, com redução do transporte individual, 
melhorias da qualidade de vida socioambiental e fortalecimento dos polos 
emergentes. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 
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P-189 

Implantação de parques lineares de caráter metropolitano ao longo das várzeas do 
Rio Juqueri, incorporando sua conectividade à proteção do polígono de 
preservação ambiental e paisagística do monumento Cristo de Caieiras-Morro do 
Cabelo Branco. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-190 

Reestruturação da Ligação Norte-Sul (SP-332), com a duplicação e remodelação da 
rodovia, atendimento de normas de segurança e mobilidade (acostamento, 
passeios/calçadas, passarelas, ciclovias, etc.). Modernização da rodovia, 
conectividade entre os municípios por vias de menor porte, segurança e 
mobilidade, intra-regional com acostamento, passeios/calçadas, passarelas, nos 
trechos urbanizados a curto prazo e o restante a médio prazo; viabilização do 
trânsito adequado de transporte de massa, reduzindo o transporte individual e 
incentivo à utilização da locomoção por bicicletas. 

PE-027 

P-191 Ação Integrada de Saúde Ambiental Metropolitana. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-192 Descentralização dos Centros Avançados de Tratamento de Saúde – Ame. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-193 
Incentivo às prefeituras para criação de postos de captação de coleta seletiva em 
todas as ruas da cidade e investimento em pesquisas e mecanismos de 
aproveitamento do lixo doméstico para redução do descarte em aterros sanitários. 

PE-013 

P-194 A redução/eliminação da utilização de isopor. PE-013 

P-195 

Criação do Núcleo Caieiras do Parque Estadual do Juquery, com viabilização de 
acesso facilitado, local e metropolitano, à referida Unidade de Conservação; 
construção de receptivo, Centro de Educação Ambiental e base de fiscalização do 
Parque, em Caieiras. O Parque Estadual do Juqueri compõe a maior reserva 
florestal urbana do mundo, patrimônio mundial, de cuja conservação depende a 
sobrevivência da metrópole 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-196 
Segurança hídrica – Ampliação da Estação de Tratamento de Água – Eta-Juqueri − 

Garantia do abastecimento/Segurança hídrica de Franco da Rocha, Caieiras e 
Francisco Morato. 

Âmbito de outra 
instância 

P-197 

Ampliação, alteamento e/ou continuidade do Aterro Sanitário CTR Caieiras 
(Essencis) devem estar vinculados à obrigatoriedade do investimento em novas 
tecnologias de reciclagem, beneficiamento de resíduos e/ou aproveitamento 
energético, por meio da fomentação de arranjos produtivos locais ou regionais de 
Resíduos Sólidos Urbanos. 

PE-013 
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P-198 
Repasse financeiro para os municípios que abrigam serviços estaduais em seus 
território, a exemplo de presídios, Fundação Casa e clínicas de recuperação de 
dependentes químicos, inclusive quanto às implicações na saúde pública. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-199 

Reestruturação da Ligação Norte-Sul (SP-332), com a duplicação e remodelação da 
rodovia e atendimento de normas de segurança e mobilidade (acostamento, 
passeios/calçadas, passarelas, ciclovias, etc.). Modernização da rodovia, 
conectividade entre os municípios por vias de menor porte, segurança e 
mobilidade, intra-regional com acostamento, passeios/calçadas, passarelas, nos 
trechos urbanizados a curto prazo e o restante a médio prazo; viabilização do 
trânsito adequado de transporte de massa, reduzindo o transporte individual e 
incentivo à utilização da locomoção por bicicletas. 

PE-027 

P-200 Descentralização dos cursos universitários públicos. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-201 

Criação de aterros sanitários regionais que atendam a demanda, associados a 
métodos modernos de reciclagem e redução do lançamento de resíduos. O 
descarte de resíduos sólidos deve ser regionalizado, fomentando-se a redução da 
produção por meio de mecanismos e critérios mais completos de seleção na 
origem. 

PE-013 

P-202 
Criação de fundo para pagamento ou repasse aos municípios por produção e 
armazenamento de água para consumo humano, com origem nos valores cobrados 
pelas empresas concessionárias de abastecimento. 

PE-014 

P-203 
Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário. Criação de metas obrigatórias 
de investimentos para as concessionárias e autarquias. Pagamento por produção e 
armazenamento de água.  

PE-009 / 010 / 
011 

P-204 

Maior interação entre municípios que contam com malha viária precária e sempre 
direcionada às principais vias da capital – conectividade Fernão Dias, Bandeirantes 
e Anhanguera com qualidade. Interligação adequada entre Fernão Dias, 
Bandeirantes e Anhanguera, e abertura de acesso nos municípios, especialmente 
Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato e Cajamar aos grandes eixos viários 
Bandeirantes e Anhanguera. 

PE-027 

P-205 
Extensão do sistema ferroviário interligando Barueri, Santana de Parnaíba e 
Cajamar ou Cajamar, Santana de Parnaíba a Perus. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 

P-206 
Requalificação da Estrada dos Romeiros (ligação entre Cajamar, Caieiras e Franco 
da Rocha). Viabilização da conectividade regional norte. 

PE-027 
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P-207 

Prover estrutura interfederativa para atuação integrada na fiscalização, controle e 
monitoramento de áreas de mananciais. Prover recursos humanos e materiais; 
definir áreas prioritárias para atuação; gerar plano de trabalho; implantar sistema 
de sinalização e demarcação das áreas de proteção de mananciais; etc. 

PE-008 

P-208 
Promover o desenvolvimento turístico regional com objetivo de explorar as 
potencialidades dos municípios da Sub-região Leste. 

PE-002 

P-209 
Realizar obra de continuidade da Radial Leste até a ligação da entrada Suzano-Mogi 
das Cruzes (em construção). Considerar infraestrutura para ciclovias e 
requalificação de calçadas e passarelas para estimular passeios a pé. 

PE-027 

P-210 Pátio Regional de estacionamento e acolhimento de veículos de carga. PE-048 

P-211 

Construir dois corredores de ônibus na região do Alto Tietê: um ligaria a cidade de 
Ferraz de Vasconcelos a Mogi das Cruzes e o outro ligaria as cidades de 
Itaquaquecetuba e Suzano, onde se interligaria com o corredor de ônibus Ferraz-
Mogi. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 

P-212 

Ilhas verdes e IPTU verde - Usar os terrenos ociosos das municipalidades para 
inserir espécies arbóreas nativas, visando melhorar o fluxo gênico de espécies, 
ajudar a mitigar as zonas de calor/ criar meios para que as pessoas que cultivam 
árvores possam ter diminuição de IPTU. 

Âmbito de outra 
instância 

P-213 
Definir uma política que priorize a adoção de controle eficaz de parcelamento, uso 
e ocupação do solo em toda a extensão do município, produzindo meios que 
garantam o direito à terra urbanizada e regularizada. 

Âmbito de outra 
instância 

P-214 
Proteger a qualidade dos aquíferos das estâncias hidrominerais do Estado, por 
meio de lei ou decreto estadual, a exemplo de áreas de preservação de mananciais 
e do cinturão meândrico do Rio Tietê. 

PE-016 

P-215 
Coleta, destinação e transformação de lixo domiciliar, resíduos de construção civil e 
equipamentos eletrônicos. 

PE-013 

P-216 
Definição de Áreas Estratégicas Ambientais: 1. Área Estratégica – Área de Proteção 
Ambiental da Várzea do Rio Tietê; 2. Área Estratégica – Serra do Itapeti. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 
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P-217 
Definição de Área Estratégica de Desenvolvimento Econômico – Região do Taboão 
do Parateí. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-218 Integrar e compatibilizar as proposições dos Planos Diretores Municipais. 

Tema já tratado 
no Guia 

Metodológico do 
PDUI 

P-219 
Interligação pela Região Leste das Avenidas Salim Farah Maluf / Jacu Pêssego e a 
Alça do Rodoanel / Estrada dos Fernandes. 

PE-027 

P-220 Continuidade na implantação do Parque Várzea do Rio Tietê.  

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-221 Implantação de Parque Linear às margens do Rio Guaió. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-222 
Implementação de um programa de despoluição dos corpos hídricos que 
contemple o Rio Tietê, seus afluentes e nascentes em toda a região do Alto Tietê. 

PE-008 

P-223 Finalização do sistema universal de coleta e tratamento de esgotamento sanitário.  
Âmbito de outra 

instância 

P-224 Implantação do Ceagesp em Suzano, próximo ao Rodoanel. 
Âmbito de outra 

instância 

P-225 
Transposição da linha férrea que atravessa a SP-31 na interligação da Região do 
Alto Tietê com o ABCD. 

PE-027 
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P-226 
Interligação da Avenida Mario Covas Jr. (acesso à Rodovia Ayrton Senna) com as 
vias perimetrais de Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos. 

PE-027 

P-227 
Interligação da Região do Alto Tietê Cabeceiras, por meio da alça de acesso do 
Rodoanel. 

PE-027 

P-228 
Integrar os produtos cartográficos referentes aos Planos Diretores Municipais, de 
forma que possam, com uma mesma ferramenta, promover e utilizar estes 
distintos instrumentos de controle do uso e ocupação do solo, por exemplo. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-229 
Adensar e urbanizar as áreas disponíveis e internas aos eixos de transporte 
(canteiros centrais dos eixos rodoferroviários), promovendo sua utilização com 
equipamentos urbanos de uso coletivo. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-230 

Delimitar zonas nas quais o interesse metropolitano prevalece sobre o local, com 
posterior emissão de instrumentos jurídicos para definição de objetivos específicos 
para estas zonas de conflito administrativo e de vizinhança – faixa de interferência 
de cada lado dos limites municipais bem como ao longo do eixo urbano do 
Rodoanel. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-231 Promover a implantação de projetos residenciais ao longo do leito das ferrovias. PE-006 

P-232 
Provisão Habitacional - Alteração do ART. 180, Inciso VII, da Constituição do Estado 
de São Paulo. 

Matéria 
pertinente a 

Emenda 
Constitucional 

P-233 
Manter e ampliar o parque fabril instalado e atrair novos investimentos industriais 
para a RMSP, com ênfase nas áreas já ocupadas com esta finalidade. 

PE-001 

P-234 
Planejar a logística de distribuição de produtos, insumos e serviços na região 
metropolitana, de modo integrado. 

PE-030 
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P-235 
Criar mecanismos de cooperação entre os diferentes atores da região 
metropolitana para o fortalecimento da cultura e do ambiente de inovação. 

PE-001 

P-236 

A busca de alternativas de desenvolvimento econômico é fundamental para o 
fortalecimento de qualquer região. Assim, consideramos importante potencializar 
o Turismo na RMSP, pois o mesmo constitui importante atividade econômica, 
geradora de empregos e riqueza. 

PE-002 

P-237 
Criar mecanismos para estimular a exportação dos produtos das empresas 
metropolitanas, priorizando ações voltadas à qualificação das pequenas e médias 

PE-001 

P-238 Criar mecanismos de fomento para o desenvolvimento da Economia Criativa. PE-002 

P-239 
Proposta de alteração do traçado do Metrô Arco-Sul na Região do Grande ABC e 
conexões. 

PE- 023 / 024 / 
025 / 026 

P-240 
Controlar e reassentar as ocupações em áreas de risco, evitando possíveis 
desastres e ocorrências que possam colocar em risco a população de grupos 
vulneráveis. 

PE-32 

P-241 
Estabelecer Área de Interesse Metropolitano com vistas às mudanças de usos no 
território, considerando as áreas atuais de uso industrial com degradação e 
desocupação. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 
Propostas 

P-242 Incentivo à descentralização da gestão do saneamento. 
Legislação já 

existente 

P-243 
Política Habitacional para cabeceiras de mananciais e descentralização do serviço 
de licenciamento Cetesb. 

PE-007 

P-244 
Criar programa de pagamento aos municípios pela exploração metropolitana dos 
recursos hídricos locais. 

PE-014 
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P-245 

Identificar a demanda social e as áreas existentes. Permitir cadastramento das 
famílias por faixas de renda (faixas HIS 0 a 3 SM e HMP, 3 a 6 SM) Desenvolver e 
adaptar programas habitacionais que atendam as demandas. Garantir programas e 
instrumentos que viabilizem financeiramente a atuação dos municípios. Garantir 
ações interfederativas para atendimento a população. Flexibilizar programas e 
legislação já existentes, garantindo desenvolvimento de urbanização, saneamento 
em áreas já ocupadas, reduzindo o impacto de remoções. 

PE-006 

P-246 
É necessário um programa de pagamento pelos serviços ambientais prestados 
pelos territórios municipais e agentes locais ao conjunto metropolitano. 

PE-014 

P-247 
Ampliação dos programas de regularização fundiária na RMSP. Planos e 
financiamentos à infraestrutura urbana e regularização fundiária em núcleos e 
assentamentos na região metropolitana de São Paulo. 

PE-005 

P-248 

Apresentar um modelo de governança integrada dos riscos ambientais urbanos, na 
ótica da Lei Federal n° 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – PNPDC, em especial no que tange as responsabilidades dos 
municípios e na inserção desta Política dentro da gestão dos municípios, adotando 
como território as bacias hidrográficas. Esta proposta de governança, que deverá 
ser integrada à governança geral do PDUI, terá como responsável a Câmara 
Temática Metropolitana para Gestão dos Riscos Ambientais Urbanos (CTM-GRAU). 

PE-031 

P-249 

Plano para congelamento/ampliação das áreas de riscos nas cabeceiras e fundos de 
vale das bacias da RMSP – Ações incentivadoras para redução das áreas de 
ocupações irregulares nos fundos de vale, com a relocação dos moradores para 
Conjuntos de Habitações Sociais, devidamente planejados, projetados e 
construídos. 

PE-032 

P-250 

Mapear os tipos de risco tecnológico da RMSP: linhas de dutos, transmissão 
elétrica, indústrias químicas e petroquímicas, principais vias de passagem dos 
produtos perigosos, armazéns, com vista a elaborar o Mapa dos Riscos Múltiplos 
georreferenciado da região; integrar os PAMs - Planos de Apoio Mútuo das 
empresas, levantar os principais equipamentos e técnicos aptos às respostas, de 
acordo com o tipo de risco. 

PE-032 

P-251 Avaliação e integração da rede de monitoramento hidrometeorológico da RMSP. PE-032 

P-252 Avaliação permanente dos regimes pluviométricos. PE-032 

P-253 Diagnóstico da RMSP para os riscos meteorológicos. 

Aproveitada no 
capítulo 

Ordenamento 
Territorial do 
Caderno de 

Propostas PE-032 
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P-254 

Promover a articulação federativa para atuação cooperativa na redução da 
vulnerabilidade à mudança do clima, com planejamento e gestão integrados; 
considerar a adaptação à mudança do clima na promoção da reabilitação de áreas 
urbanas consolidadas; apoiar a gestão e disseminação de informações relacionadas 
às mudanças climáticas para subsidiar elaboração de diagnóstico e o 
desenvolvimento de estratégias de adaptação. 

PE-015 

P-255 
Plano de Gerenciamento / Fluxos / Procedimentos / Instrumentação na Região 
Metropolitana. 

PE-031 

P-256 
Criação de Avaliação do Desempenho Ambiental – ADA, associada a Sistemas de 
Informação para a Gestão e Prevenção dos Riscos na RMSP. 

PE-032 

P-257 Plano de educação, comunicação e mobilização dos Riscos Ambientais Urbanos. 
Não pertence às 

FPICs 
selecionadas 

P-258 
Programa de integração de serviços de saúde às ações de respostas envolvendo 
ocorrências de riscos ambientais urbanos. 

Não pertence às 
FPICs 

selecionadas 

P-259 Plano de Gestão de Riscos Geológicos na Região Metropolitana de São Paulo. PE-32 

P-260 Requalificação Urbana e Saneamento Ambiental do Ribeirão Pirajuçara.  PE-005 
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Propostas da Sociedade Civil 

nº 
Proposta 

Descrição Enquadramento 

PSC-001 Fiscalização dos contratos de despoluição do Rio Tietê.  
Âmbito de outra 

instância 

PSC-02 
Asfaltamento de Estrada do Jaceguava (antiga Estr. do Paiol) e alça de acesso do 
Rodoanel (Trecho Bairro do Crispim ou Trecho Pedágio).  

PE-027 

PSC-03 Ecoturismo no Parque da Várzea. PE-002 

PSC-04 Reúso da água em prédios públicos. PE-009 / 010 / 011 

PSC-05 
Compartilhamento da gestão e fiscalização das áreas limítrofes dos municípios 
conurbados. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 

de Propostas 

PSC-006 
Plataforma de registro de locais que fomentem e concentrem as discussões 
políticas da comunidade. 

Não pertence às FPICs 
selecionadas 

PSC-07 
Instalação de nova estação de trem da CPTM, nas imediações do Shopping 
Atrium, na cidade de Santo André.  

PE- 023 / 024 / 025 / 
026 

PSC-08 
Implantação de porto seco rodoviário e ferroviário integrado, em área na divisa 
entre os municípios de Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra, em ponto 
contíguo a Rodovia Regis Bittencourt – BR 116. 

PE-030 

PSC-09 
Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento da reciclagem dos 
resíduos da construção civil, em substituição da areia do concreto utilizado em 
sarjetas, guias, bancos, etc. 

PE-013 
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PSC-10 
Canalizar o rio Baquirivu ou construir piscinões a fim de evitar que moradores 
da região dos bairros de entorno do aeroporto internacional de Guarulhos não 
sofram mais com enchentes e nem com mortes devidas às fortes chuvas. 

PE-012 

PSC-11 Que o PDUI atenha-se ao teor dos Planos Diretores dos Municípios. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 

de Propostas 

PSC-12 
Prédios novos ou mesmo ruas novas deveriam ter uma estrutura de 
estacionamento temporário de entrega. 

PE-030 

PSC-13 
Política urbana de uso e ocupação do subsolo por serviços públicos em vias 
públicas, com a coordenação entre todos os prestadores de serviço nas diversas 
obras em vias públicas. 

Obtenção dos dados 
necessários para sua 
execução é inviável 

PSC-14 

Guararema representa um "corredor verde" entre a Serra do Mar e um 
remanescente de Mata Atlântica situado no leste do Estado (também composto 
pela Serra da Mantiqueira). A proposta é pela criação de mecanismos que 
evitem uma conurbação gigante, fundindo estes dois grandes centros, 
interrompendo, assim, qualquer chance de conexão entre essas duas áreas 
verdes. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 

de Propostas 

PSC-15 
Criação de órgãos municipais nos moldes da Emplasa, que funcionem em 
parceria com o poder público, mas imunes às mudanças de gestão, para garantir 
a continuidade das políticas públicas, planos e projetos. 

Âmbito de outra 
instância 

PSC-16 
A estrada municipal Mario Alves Pereira hoje faz esta ligação entre Salesópolis e 
Guararema, mas em condições precárias. A proposta é transformá-la a em 
rodovia asfaltada e bem sinalizada.  

PE-027 

PSC-17 

A Estrada Municipal das Brotas faz hoje a ligação precária entre Guararema e 
Santa Isabel até a divisa com Mogi das Cruzes. Necessita de requalificação e 
asfalto, sendo que esta estrada corta em sua maior extensão o município de 
Guararema, cerca de 2 km no município de Mogi das Cruzes (bairro Guanabara) 
e já se encontra a Estrada do Itapeti (asfaltada).  

PE-027 

PSC-18 

Implantar em pequenas comunidades do município de Cajamar estações 
compactas para tratamento de água por filtração lenta, para abastecimento de 
comunidades afastadas do centro, utilizando a disponibilidade hídrica de 
qualidade existente no município.  

Não é uma questão 
metropolitana 

PSC-19 

Linha férrea margeando a Rodovia BR-116, ligando os municípios de Itapecerica 
da Serra, Embu das Artes e Taboão da Serra à ultima estação do Metrô-Linha 4  
Amarela - Pátio Vila Sonia em São Paulo. É sabido que estas cidades são 
dormitório, portanto, seus moradores geralmente trabalham em São Paulo. 

PE- 023 / 024 / 025 / 
026 
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PSC-20 

Levando em consideração a Lei nº 15.692, que concede isenção integral do 
pagamento de tarifa aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior 
para os ônibus da EMTU e linha do metrô. Como previsto em lei, a isenção 
deveria ser concedida não só para os estudantes secundaristas, mas também 
para os de cursos profissionalizantes e faculdades públicas e privadas. 

PE-020 

PSC-21 
Integração tarifária entre os transportes públicos municipais e intermunicipais 
da região metropolitana. 

PE-020 

PSC-22 

Criação e inclusão no PDUI-RMSP de uma Política Habitacional para os 
Mananciais Cabeceiras, com regras justas e claras, por meio da implantação de 
planos, projetos e programas que assegurem e garantam o Direito Humano e 
Constitucional a Moradia Digna e a Cidade Sustentável a cada um dos 17.876 
habitantes de Salesópolis. 

PE-007 

PSC-23 
Implantação de um plano contínuo de gerenciamento de tráfego, por meio de 
ações coordenadas, como acessar vias alternativas para chegar ao destino, sem 
necessariamente ter que cruzar o centro do município de Arujá. 

PE-022 

PSC-24 
Integração do município de Santa Isabel ao Corredor BRT Metropolitano 
Perimetral Alto Tietê. 

PE- 023 / 024 / 025 / 
026 

PSC-25 
Incluir os municípios de Arujá e Santa Isabel no Corredor Metropolitano de 
Guarulhos. 

PE- 023 / 024 / 025 / 
026 

PSC-26 

I- Reconhecimento das reservas minerais localizadas na RMSP e preservação de sua 
exploração presente e futura; II – Identificação das áreas produtoras de minérios 
localizados na RMSP e dos fluxos entre municípios produtores e consumidores, 
objetivando melhorar a infraestrutura de acesso e circulação destes bens; III – 
Reconhecimento e preservação, no macrozoneamento do PDUI, das atividades de 
mineração já instaladas, conforme direitos concedidos pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM); IV – Preservação do entorno das atividades mineração 
contra ocupações incompatíveis com estas atividades, garantindo sua manutenção e 
ampliação futura. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 
de Propostas PE-033 

PSC-27 Criação de APA em Rio Grande da Serra. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 

de Propostas 

PSC-28 

Faz-se necessária a adequação da SP-23 para solução de problemas de 
transporte e logística, conexões viárias e o desenvolvimento econômico da 
Região Metropolitana, servida por esses eixos SP-23 e Fernão Dias. A SP-23 é 
rodovia de gestão estadual (DER). A proposta de uma alça de acesso ligando a 
SP-23 à Fernão Dias por fora do centro urbano remonta mais de 18 anos. 

PE-027 
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PSC-29 

Realização de estudos e adoção de medidas para minimizar enchentes e 
alagamentos, com a contribuição de todos: criação de sistema de infiltração, 
por meio de Projeto Popular de Infiltração (PPI), para captação de águas pluviais 
das sarjetas e leito carroçável das vias públicas e devolvê-las ao subsolo de 
forma lenta, para  reacomodação, mantendo o ciclo completo da água e 
diminuindo a correnteza na superfície. 

PE-012 

PSC-30 
Formação de agentes comunitários para combater/inibir a soltura de balões e 
outras ações que envolvam riscos. 

Não pertence às FPICs 
selecionadas 

PSC-31 
Mapa sonoro da Região Metropolitana de São Paulo, uma plataforma 
cooperativa para a criação de uma cartografia das paisagens sonoras da RMSP. 

PE-019 

PSC-32 

Promover a conservação dos fragmentos de Mata Atlântica, em seus diferentes 
estágios sucessionais, na Região Metropolitana de São Paulo, por meio das 
seguintes medidas: (i) Incentivo à criação de RPPNs; (ii) Criação de novos 
instrumentos de incentivo à preservação florestal em propriedades particulares 
(ex.: redução do valor de impostos territoriais para proprietários que 
comprovem a preservação de fragmentos florestais pela averbação dessas áreas 
no Cartório de Registro de Imóveis); (iii) Criação de parques naturais em áreas 
públicas. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial - Parques e 

Áreas Protegidas 

PSC-33 
1. Criação de novas unidades de Agências Ambientais da Cetesb nessa região; 2. 
Implantação de instrumentos que avaliem a real eficácia do licenciamento 
ambiental municipal para os municípios que possuem essa atribuição. 

Instrumento já 
existente 

PSC-34 
Que o munícipe que protege e recupera uma nascente e a mantenha 
produzindo água boa seja recompensado uma vez por ano com o pagamento 
em dinheiro. 

PE-014 

PSC-35 

Recuperação e compensação ambiental da mata ciliar do rio Guaió, da foz à 
nascente (inclusive pela empresa SPMar), por meio de parceria com o governo 
estadual, para impedir a ocupação irregular do solo, fato que já ocorre no 
município de Poá, principalmente no bairro de Calmon Viana, devendo ser 
observado se o poder público local também comete esse tipo de irregularidade 
(crime). 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 

de Propostas 

PSC-36 

Construir viaduto no município de Poá; abrir laterais das passarelas da CPTM; 
estabelecer prazo máximo de dois anos para que prédios públicos, indústrias, 
comércios e instituições em geral respeitem a lei federal de mobilidade urbana, 
adequando calçadas, entradas e espaços de permanência para pessoas com 
mobilidade reduzida. 

PE- 023 / 024 / 025 / 
026 

PSC-37 

Existe a necessidade de otimizar, com urgência, a linha 411 – Consórcio Unileste 
/EMTU, reduzindo os intervalos para 30 minutos, pelo menos, sendo colocados 
em horários distintos para facilitar a memorização, tanto das idas quanto das 
voltas. Exemplos: 06:00 – 06:30 – 07:00, 14:00 – 14:30. Santa Isabel. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 

de Propostas 
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PSC-038 
Criar ferramenta para denunciar veículos que geram ruído excessivo e instalar 
sinalização proibindo barulho em bairros residenciais. 

Não é uma questão 
metropolitana 

PSC-39 
Realizar estudo para analisar a qualidade da água e o impacto integrado 
causado pelas mineradoras nos mananciais da região, além de estudos para 
identificar e revogar autorizações de lavra em APRM na RMSP. 

PE-008 / 016 

PSC-40 
Criar o Corredor Azul para otimização do transporte intermunicipal entre o 
Metrô Armênia e o município de Arujá e vice-versa. 

PE-022 

PSC-041 Remover os presídios situados em Guarulhos. 
Não pertence às FPICs 

selecionadas 

PSC-42 Proposta de Macrozoneamento. 

Aproveitada no 
capítulo Ordenamento 
Territorial do Caderno 

de Propostas 

PSC-043 Utilização do Modelo Padrão SESI nas escolas públicas. 
Não pertence às FPICs 

selecionadas 

PSC-044 Monitoramento da Mancha Urbana no Rodoanel Norte. 
Instrumento já 

existente 

PSC-45 
Que nos grandes projetos metropolitanos, onde haja remoção de população, 
seja adotada compensação de 30% a mais no número de moradias que forem 
realocadas. 

Instrumento já 
existente 

PSC-46 
Que a compensação ambiental de projetos metropolitanos implantados na 
RMSP passe a aplicar índice de 1,5% (o atual é de 0,5%).  

PE-014 

PSC-47 

Criar a ETA Oeste (Estação de Tratamento de Água da Sub-Região Oeste) em 
Barueri ou Santana de Parnaíba, para o tratamento dos 8 a 9 m³/s de efluentes 
despejados no rio Tietê pela ETE Sanegran, com a tecnologia usado por 
metrópoles como Paris. 

Instrumento já 
existente 
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PSC-48 
Criação de uma rede cicloviária estrutural conectando todos os terminais de 
ônibus urbanos da região metropolitana. 

PE-018 

PSC-049 Criação do Posto de Segurança Municipal (PSM). 
Não pertence às FPICs 

selecionadas 

PSC-50 
Transporte público para moradores da Serra da Cantareira, para que possam se 
locomover com maior facilidade, agilidade, conforto, menos gasto e velocidade 
para a cidade de São Paulo. 

Legislação existente 
restritiva 

PSC-51 

Eliminação do gargalo no novo Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo EMTU 
(trecho em obras Barueri/Carapicuíba), com a duplicação da ponte sobre o rio 
Cotia (divisa entre os municípios de Barueri e Carapicuíba), na junção da Via 
Marechal Rondon e a Av. Dep. Emílio Carlos (entre a Gen. de Divisão Pedro 
Rodrigues da Silva e a Av. Vitório Fornazaro).  

PE-027 

PSC-52 Utilizar novas tecnologias para tratar o lixo de forma diferente.  PE-013 

PSC-53 Medidas de proteção aos animais. 
Não pertence às FPICs 

selecionadas 



 

  

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 


