
Reunião conjunta do GT Minuta do PL, da Comissão Técnica e do Comitê Executivo do PDUI-

RMSP 

 

Data: 06/11/2018  

Participantes: consultar a lista de presença. 

Pauta: Autorização para colocar o texto do projeto de lei do PDUI da Região Metropolitana 

de São Paulo para consulta pública. 

 

Abertura da reunião 

1. Claudia Leite da Emplasa abre a reunião explicando qual será a pauta e como foi o 

processo de trabalho que produziu o texto da minuta do projeto de lei do PDUI da 

RMSP. 

2. Depois Claudia Leite explica o que norteou o texto do projeto de lei, que é definir os 

parâmetros da governança Metropolitana. Quanto ao conteúdo técnico o PL irá 

remeter ao que está anotado no Caderno de Propostas - que estará como um anexo ao 

projeto de lei. 

3. A proposta apresentada foi deixar o texto do projeto de lei para divulgação por duas 

semanas para posteriormente, na data provável de 27/11, o grupo se reunir 

novamente para aprovar o texto final. Caso haja necessidade de fazer alguns ajustes 

poderá ser realizada uma nova reunião no dia 04/12. 

 

Aspectos discutidos durante a reunião: 

1. Sânia, da Emplasa, afirma que após este processo a minuta do projeto de lei deverá ser 

aprovada em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento para posterior 

encaminhamento a Assessoria Técnica Legislativa da Casa Civil. Esta reunião do 

Conselho deveria ocorrer entre os dias 16 e 21 de dezembro de forma que o texto 

possa ser enviado ainda este ano. 

2. Marcelo, da sub-região Sudoeste, esclarece que as alterações devem ser apenas 

pontuais, pois o conteúdo já foi exaustivamente debatido e definido nas etapas 

anteriores. 

3. Ana Lúcia, da Emplasa, questiona a necessidade de se fazer esta consulta uma vez que 

o conteúdo foi o resultado de um processo amplo e democrático com constante 

divulgação na plataforma do PDUI-RMSP. 

4. Kátia, do GT Gestão de Risco, falou que o objetivo deve ser exclusivamente o de 

divulgar o conteúdo do projeto de lei para ciência da população. Segundo ela, após o 

extenso trabalho realizado não seria adequado refazer o texto em função dos 

comentários que possam surgir com a consulta 

5. Ronaldo da Prefeitura de São Paulo sugere que também seja apresentado o texto do 

PL para a equipe de transição de governo, de forma que eles tenham ciência dos 

debates e do conteúdo do projeto de lei. 



6. Ana Gambier sugere que Marcos Campagnone seja o interlocutor deste grupo com a 

equipe de transição, pois ele é membro tanto deste grupo como do de transição. 

Encaminhamentos: 

1. Claudia Leite, da Emplasa, finaliza a reunião destacando as seguintes definições:  

 O texto do projeto de lei será colocado exclusivamente para publicidade e ciência da 

sociedade por duas semanas. 

 A próxima reunião será no dia 27 de novembro e a reunião do dia 4 de dezembro 

(data provável) será conjunta com a equipe de transição do governo. A data será 

definida de acordo com a disponibilidade de participação da equipe de transição.  


