
Memória de Reunião 

Comissão Técnica do PDUI – RMSP 

 

Data: 20/04/16 

Participantes: (ver lista de presença) 

 

Pauta: 

1. Apresentação texto- base elaborado pela Emplasa 
2. Avaliar discussão dos GTs e estruturação de novos grupos 
3. Ampliação da coordenação do PDUI 
4. Andamento das audiências públicas 
5. Agenda futura 

 

Principais aspectos discutidos: 

1. item 1:  

 O texto-base apresentado pela Emplasa diz respeito à estrutura proposta para a 

redação do PDUI. Fernando Chucre destacou seus principais aspectos. 

 Joaquim, da PMSP apontou as diferenças com o Guia Metodológico e Fernando 

relembrou a estrutura do Caderno de Propostas. 

 Carolina, da PMSP, destacou os trabalhos desenvolvidos nos Grupos de Trabalho - GT 

que ainda se encontram em processo de elaboração e mapeamento das propostas. A 

síntese desses esforços deve trazer como produto a hierarquização das propostas e o 

apontamento dos assuntos estruturantes. 

 Em relação ao texto-base ora apresentado, ficou definida a data limite de 29 de Abril 

para recebimento de contribuições. Consolidado, o texto será enviado para análise de 

todos. 

 Fernando relembrou os produtos esperados, caderno de propostas e minuta de lei. 

 Carolina (PMSP) observa a necessidade de formulação do roteiro para o projeto de lei. 

 Sobre o conteúdo a ser levado às audiências públicas, Fernando esclareceu que ainda 

não há material recebido ou produzido com esse objetivo. 

 Plínio, de Guarulhos, observou que é necessário que se ajustem alguns conceitos e 

sobretudo sobe governança metropolitana e instância deliberativa proposta. 

 Joaquim (PMSP), e Levy (PMCotia) destacaram a importância da transição entre as 

oficinas e as audiências e Levy ainda falou sobre a importância do compartilhamento 

de conteúdo entre Emplasa e as sub-regiões. 

2. Item 2: 

 Foi destacada a importância de se intercalar os trabalhos de grupos e apresentações 

sobre temas específicos, bem como o esforço de sistematização das propostas 

recebidas tendo os mapas mentais como instrumentos para aglutinação e análise. 



 Fernando (EMPLASA) sublinhou a pertinência da criação de grupos específicos para 

cuidar de temas pontuais. 

 Francisco (CIOESTE) ponderou sobre o tempo e a representatividade nos GT's para 

atingimento dos objetivos citados 

 Plínio (Guarulhos) pergunta sobre a participação dos municípios nos GT's e é 

informado de que varia de semana a semana e de GT. Reforça-se a necessidade de 

maior mobilização nas sub-regiões. 

3. Item 3: 

 Fernando (EMPLASA) informa que a coordenação inicialmente estabelecida (Fernando 

Chucre - EMPLASA) , Carolina (PMSP) e Marcelo Dantas (Representante das sub-

regiões) deve ser ampliada com vistas a superação de questões de comunicação. 

Proposta aprovada 

 Foi informada a designação de uma pessoa da EMPLASA (Maria Luiza Nicolosi Motta 

Bottini) que fará de forma exclusiva a secretaria executiva do PDUI. Informou-se a 

existência de grupos de difusão sub-regional conjuntamente aos Consórcios, Consultis 

e representantes municipais, bem como a ampliação da coordenação tratada no 

parágrafo anterior. Para tanto, as sub-regiões deverão indicar seus representantes. 

4. Item 4:  

 Fernando (EMPLASA) apresentou um balanço das audiências municipais ocorridas até 

o presente momento destacando a presença de técnicos da EMPLASA e equipes 

técnicas das Prefeituras locais, com presença de representantes do poder executivo e 

legislativo, mas com baixa presença da sociedade civil. Daí a necessidade em se 

reforçar a participação social. 

 Fernando falou sobre o convite feito aos representantes do Ministério Público para 

participação em todas as audiências. 

 Levy, de Cotia, comentou para conhecimento dos presentes que em seu município, na 

respectiva audiência municipal, um representante da OAB teria questionado o formato 

das audiências e foi esclarecido que o formato atende a essas audiências cujo objetivo 

é o da mobilização. Elas vêm sendo convocadas inclusive, por Diário Oficial de cada 

localidade. 

 Hamílton (Consórcio do Grande ABC) destacou a importância de se levar conteúdo a 

essas audiências mesmo que sejam de mobilização, pois dessa forma podem desde 

logo serem encaminhadas decisões importantes ao processo de elaboração do PDUI. 

 Francisco (CIOESTE) aventou a possibilidade de se conciliar as audiências do PDUI com 

as conferências previstas pelo Estatuto da Cidade. Daí a importância do texto-base. 

 Núria (PMSP) observou que os ritos de audiência e de conferência são diferentes. 

Fernando observou que o Jurídico da Emplasa pode ser consultado. A proposta de 

conciliação dessas reuniões, em princípio, foi aceita pela Comissão Técnica. 

5. Item 5 

A próxima reunião da Comissão Técnica será no dia 4 de Maio. Além da aprovação do texto-

base (item 1) ocorrerá a indicação dos representantes sub-regionais. 


