
Memória de Reunião  

Comissão Técnica 

 

Data: 07 de Agosto de 2018 

Participantes: consultar lista de presença 

Pauta:  

 Informes.  

 Ajustes e alterações nos textos do “Caderno Final de Propostas”, incluindo item “Sistema 

de Planejamento e Gestão Metropolitano”.  

 Aprovação do Caderno Final de Propostas no âmbito da Comissão Técnica.  

 Encaminhamentos 

 

Principais pontos da reunião 

1. Claudia (Emplasa): abertura da reunião, apresentação do texto exibido na última reunião da 

Comissão Técnica, e indicação das alterações textuais sugeridas. Caso exista consenso, o texto será 

considerado aprovado, substituindo o documento atual e submetido ao Comitê Executivo.  

2. Conforme as sugestões recebidas, foram apresentadas e pactuadas as modificações no Caderno 

Final de Propostas nos itens abaixo relacionados. Importante destacar que cada modificação foi 

debatida entre os presentes que, mais uma vez, puderam analisar o conteúdo e a forma 

propostos.   

 Sistema de Planejamento e Gestão Metropolitano.  

 Propostas Estruturadas eixo Mobilidade, Transporte e Logística: PE-019; PE-023; PE-024; 

PE-025; PE-027; PE-029; PE-030; PE-031; e PE-032.  

 Diretrizes eixo Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos: diretriz nº16.  

 Diretrizes eixo Mobilidade, Transporte e Logística; e; e Macrozoneamento: diretriz nº 3 e 

11.  

 Macrozoneamento: Macrozona de Diversificação de Interesse Ambiental (diretriz).  

3. Retomando os objetivos da reunião, Claudia (Emplasa) reforça sobre envio do texto aos 

membros do Comitê Executivo conforme acordado nesta reunião.  

5. Prosseguindo o debate em torno das questões suscitadas no encontro, Bonfiglio (CIMBAJU) 

retoma a questão dos acessos às rodovias classe zero e um, importante à sub-região que 

representa e à garantia dos acesso perimetrais. Além disso, comenta sobre a necessidade de 



avançar nas discussões de outros temas, como o meio ambiente. Tais avanços deverão ser 

efetivados no momento de sugestão da minuta do Projeto de Lei.  

6. Carlos Abrão (CIOESTE), diz que as preocupações podem ser atendidas se citarmos as 

particularidades locais de cada sub-região e município, uma vez que o PDUI atende a questões 

metropolitanas e mais abrangentes.  

7. Sania (Emplasa) reforça a exposição anterior e relembra sobre a possibilidade de promover 

aprimoramentos contínuos, o acompanhamento e o monitoramento do Plano, incluindo o 

macrozoneamento.  

8. Bonfilio (CIMBAJU) e Ana Lúcia (Emplasa) comentam sobre a Medida Provisória nº844 (2018) 

que trata acerca das questões de saneamento e é relevante no âmbito dos debates 

metropolitanos, incluindo o PDUI-RMSP. Carlos Abrão (CIOESTE) acrescenta que, embora seu 

caráter provisório, o tema deve ser debatido e, eventualmente, incluído em alguma diretriz 

relativa à FPIC estão de se fazer o texto. Incluiu-se uma diretiz no inicio do texto para a FPIC de 

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento Básico.  

 

Encaminhamentos 

 Aprovado o Caderno Final de Propostas. .  

 O material será encaminhado para aprovação no âmbito do Comitê Executivo em reunião 

agendada para o dia 21/08/2018. Para tanto, deverá ser encaminhando previamente aos 

membros do Comitê Executivo.  


