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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Trabalho para a execução dos serviços 

referentes ao Contrato AgemCamp nº 010/2017 celebrado entre a Agência 

Metropolitana de Campinas (AgemCamp) e a Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano S/A (Emplasa) para a coordenação e a produção de trabalhos técnicos 

destinados à formulação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 

Metropolitana de Campinas (PDUI-RMC). Nele encontram-se detalhadas as etapas e 

atividades propostas pela Emplasa, e os produtos a serem entregues à AgemCamp. 

Este documento constitui o primeiro relatório dos especificados no referido 

contrato, conforme detalhado na sua Cláusula Terceira - Dos Produtos a Serem 

Entregues (R1-P1: Plano de Trabalho para a formulação do PDUI-RMC) e está 

estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo inicial com a justificativa para a formulação do PDUI-RMC 

ressaltando-se a importância da articulação das políticas públicas para 

o enfrentamento das questões do desenvolvimento regional sustentado; 

 Nos capítulos dois e três apresenta-se a forma como o trabalho vai ser 

desenvolvido, com a estruturação dos módulos de Elaboração dos 

Conteúdos Técnicos e do Processo Participativo, a metodologia e as 

atividades programadas; 

 Concluindo o documento, o capítulos quatro mostra os relatórios a 

serem produzidos. 

Destaca-se que este Plano de Trabalho está de acordo com o Termo de 

Referência apresentado pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Campinas (CDRMC), por meio da AgemCamp, para atender as disposições da Lei 

Federal nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) no que diz respeito a formulação de 

diretrizes para as funções públicas de interesse comum e para o ordenamento 

territorial da RMC. 
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1. JUSTIFICATIVA 

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) configura-se, hoje, como um importante 

vetor de desenvolvimento do Estado de São Paulo, tendo em vista os recursos 

acumulados historicamente e o conjunto de ativos socioeconômicos, urbanos e 

ambientais que fundamentam a relevância alcançada pela Região no contexto 

nacional, estadual e, sobretudo, na Macrometrópole Paulista (MMP).  

Composta por 20 municípios, tendo Campinas como cidade núcleo, a RMC 

apresenta importantes especificidades que conformam um rico mosaico econômico 

regional, colocando-se no cenário nacional como um dos mais importantes polos de 

desenvolvimento do Brasil. Com participação de cerca de 3% no Produto Interno Bruto 

(PIB) do país, a Região supera estados como Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, 

ocupando o oitavo lugar no ranking nacional, com destaque também entre as unidades 

regionais do Estado de São Paulo, como pode ser observado pelos dados da tabela 1. 

A dinâmica da economia brasileira teve efeitos positivos sobre a RMC, 

observando-se um crescimento da participação da indústria e dos serviços a ela 

articulados no período 2000/2010, sobressaindo-se os segmentos de serviços 

intensivos em conhecimento.  

O processo de crescimento e consolidação da RM de Campinas como segundo 

polo industrial da MMP atraiu investimentos em segmentos de alta e média/ alta 

intensidade tecnológica. Esse movimento foi alimentado pela estruturação de um polo 

de atividades tecnológicas na Região, ressaltando-se a presença de importantes 

entidades de apoio à pesquisa e desenvolvimento, tais como o Laboratório Nacional 

de Luz Síncrotron (LNLS), Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Instituto Biológico, 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), Instituto de Tecnologia de Alimentos 

(Ital), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (Cati), e parques tecnológicos, como Ciatec e Technopark 

(Campinas); Tech Town (Hortolândia), Jaguari Center (Jaguariúna). Esses atributos, 

somados à importância do sistema de ensino superior; à existência de expressivo 

contingente de mão de obra especializada e à ampla capacidade de formação e 

capacitação profissional de nível técnico e tecnológico fez com que a RMC fosse 

capaz de responder às solicitações oriundas do setor produtivo regional e nacional. 
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Tabela 1. Unidades Regionais do Estado de São Paulo – Dados Selecionados 
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Nas últimas décadas, contudo, a Região vem acumulando demandas e 

gargalos derivados do aprofundamento da integração funcional entre os centros 

urbanos que a compõem, com ajustes no padrão de polarização dos principais 

municípios, a despeito da manutenção do forte poder de atração da cidade de 

Campinas sobre os demais centros urbanos.  

Aos deslocamentos de pessoas, que cresceram significativamente entre os 

censos de 2000/2010, somaram-se crescentes fluxos de carga, que convergem 

principalmente para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), ou que cruzam a 

RMC demandando o Aeroporto de Viracopos ou o Porto de Santos, - agravando-se os 

problemas regionais relacionados à conectividade territorial e à desarticulação dos 

sistemas de infraestrutura de logística e transporte e de mobilidade urbana.  

Embora já tenham sido formulados planos estratégicos de desenvolvimento 

para a Região, o PDUI-RMC vem suprir a falta de um instrumento legal de 

planejamento para orientar o desenvolvimento urbano e regional em atendimento às 

normas previstas pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), em 

especial as disposições do art. 12, que exigem sua elaboração para regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas em nível nacional, incluindo a definição de: 

 Diretrizes para as funções públicas de interesse comum; 

 Macrozoneamento da Região Metropolitana; 

 Diretrizes aos municípios no que se refere ao parcelamento, uso e 

ocupação do solo urbano; 

 Diretrizes para a articulação intersetorial das políticas públicas; 

 Delimitação de áreas com restrição à urbanização visando a proteção do 

patrimônio ambiental ou cultural e ao controle sobre áreas sujeitas a 

riscos derivados de desastres ambientais, quando pertinente; 

 Sistema de acompanhamento e controle das disposições do Plano. 

Indo além, o PDUI-RMC pressupõe avanços na articulação interfederativa e no 

processo participativo, seja do poder público ou da sociedade civil. As discussões em 

tais esferas de ação para a elaboração do Plano envolvem: a produção de conteúdos 

técnicos; o desenvolvimento de mecanismos e instrumentos que garantam o processo 

participativo dos múltiplos atores públicos e da sociedade civil no processo de 

elaboração do Plano e a concepção de instâncias de validação e aprovação dos 

conteúdos produzidos nas várias etapas e trabalho.  
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Há questões estratégicas no âmbito das funções públicas de interesse comum 

(FPICs) definidas pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC para serem 

consideradas na elaboração do PDUI, que devem atentar para a potencialidade de 

desenvolvimento da Região, bem como para enfrentar a magnitude dos problemas 

existentes. Estas FPICs1 foram organizadas em cinco eixos que contemplam aspectos 

estruturantes, tais como: 

 I. Habitação e Vulnerabilidade Social 

o Quais são os principais problemas habitacionais da RMC? 

Entender quais são as principais necessidades no contexto das 

dinâmicas da produção pública de moradia, as ações em curso ou 

propostas para melhorar a qualidade das habitações precárias e 

tratar a questão das áreas ocupadas de forma inadequada. 

 II. Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial  

o De que forma estão ocorrendo os processos de expansão 

(organização territorial) e urbanização na RMC? A resposta a 

essa questão permitirá subsidiar a indicação de diretrizes de 

desenvolvimento urbano e ordenamento territorial a serem 

contempladas no PDUI, pelos Planos Setoriais e nos Planos 

Diretores dos municípios metropolitanos;  

o Quais são os principais eixos de expansão da RMC e como 

se estrutura a rede de centralidades? 

o Quais são as regulações urbanísticas dos municípios 

metropolitanos e quais as possibilidades da utilização de novos 

instrumentos que possam apoiar a ação metropolitana? 

 III. Meio Ambiente, Saneamento e Defesa Civil 

o Qual é o patrimônio ambiental natural e suas condições de 

preservação e recuperação?  

o Qual a contribuição dos sistemas de infraestrutura e serviços 

urbanos - especialmente dos sistemas de abastecimento de 

                                                

1
 Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs): 

1. Planejamento e uso do solo;  
2. Mobilidade (transporte e logística);  
3. Meio Ambiente, saneamento e defesa civil, no que couber na discussão de risco;  
4. Habitação, e  
5. Desenvolvimento econômico, no que couber dentro do planejamento territorial. 
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água, coleta e tratamento de esgoto e a disposição e tratamento 

dos resíduos sólidos urbanos, para a qualidade de vida da 

população urbana e para a qualidade e o bom funcionamento do 

território metropolitano? 

 IV. Mobilidade, Transporte e Logística 

o Como a conectividade física influi no processo de 

urbanização? Entender como ocorre o deslocamento de cargas, 

considerando a rede de conexões entre a RMC, Região 

Metropolitana de Sorocaba, Região Metropolitana de São Paulo e 

outros centros dinâmicos internos e externos à Macrometrópole 

Paulista; 

o Do ponto de vista da mobilidade da população, como 

ocorrem os padrões de deslocamentos urbanos na Região? 

Quais são os sistemas, redes de equipamentos e condições de 

deslocamento de pessoas existentes no território metropolitano?  

 V. Governança e Identidade Metropolitana 

o Quais são os mecanismos e formas de governança 

interfederativa capazes de garantir a implementação e 

monitoramento dos projetos e ações a serem propostos no 

PDUI-RMC?  

 

Das respostas a essas questões derivarão diretrizes, projetos e ações 

articuladas que tenham em vista a elevação da competitividade econômica regional, a 

eficiência do território na atração de investimentos produtivos, a promoção do 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.  
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2. METODOLOGIA 

O PDUI-RMC deverá resultar de estudos técnicos consistentes e contemplar a 

definição de diretrizes, projetos e ações que venham a ser incluídos, no futuro, na 

programação de investimentos da União, Estado de São Paulo e dos Municípios da 

RMC, e nos instrumentos de planejamento que são próprios da ação pública (Planos 

Plurianuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias), como forma de garantir sua futura 

implementação.  

O Plano deverá ser elaborado em estreito entendimento com a AgemCamp que 

participará ativamente por meio de Câmara Temática específica para discussão sobre 

o tema (especialmente criada para apoiar a execução desse trabalho), devendo 

funcionar como elo entre a equipe técnica responsável e as prefeituras, secretarias e 

outros órgãos municipais, além de entidades do setor privado que possam colaborar 

em sua formulação. Deverá, ainda, desempenhar papel de destaque na formação de 

consenso em torno das propostas a serem apresentadas ao Conselho de 

Desenvolvimento, bem como na formulação de ações derivadas das proposições do 

Plano e deste Conselho. 

O Plano deverá considerar o papel da RMC e do seu polo, o município de 

Campinas, na Macrometrópole Paulista, bem como sua importância socioeconômica 

no contexto nacional. Também deverá conferir um papel central à análise da 

articulação intrarregional, considerando particularidades do desenvolvimento dos 

municípios que integram a RMC, propondo mecanismos e instrumentos que possam 

promover o desenvolvimento integrado das dinâmicas socioeconômicas, urbanas e 

ambientais em nível regional. 

De acordo com o Termo de Referência, o documento inicial programado é o 

Plano de Trabalho, aqui apresentado, com o detalhamento das atividades a serem 

desenvolvidas, das metodologias a serem adotadas e resultados a serem obtidos.  

Como etapa inicial, depois de aprovado o Plano de Trabalho pela AgemCamp, 

a Emplasa realizará um balanço das proposições dos principais planos incidentes 

sobre a RMC – com destaque para os planos setoriais das áreas de transportes, 

habitação, saneamento ambiental, meio ambiente e Planos Diretores Municipais, 

analisando-se as convergências e divergências entre suas propostas, além de reunir 

dados e informações da Região e seus municípios, constituindo-se, dessa forma, um 

apoio seguro para as indicações de diretrizes e propostas a serem definidas pelo 
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PDUI-RMC. Em seguida, será realizado um trabalho conjunto, por meio de oficinas 

com os gestores públicos e sociedade civil, no qual a Emplasa apresentará as 

informações coletadas para debate. A participação das Câmaras Temáticas do 

Conselho de Desenvolvimento da RMC que tratam das FPICs terá um papel relevante 

neste processo, contribuindo com seu conhecimento para a indicação das questões 

essenciais que impactam no território da Região. Como produto, o diagnóstico dos 

problemas metropolitanos apontará as principais potencialidades e fragilidades da 

realidade regional, bem como a formulação de uma visão de futuro desejado, como 

apoio à formulação das políticas, projetos e ações para o território da RMC. Esta etapa 

está prevista para ser realizada nos primeiros seis meses da assinatura do contrato. 

A próxima etapa envolve a abertura do processo participativo por meio da 

Plataforma Digital, que receberá as propostas enviadas tanto pelo poder público como 

pela sociedade civil. Todas as propostas serão publicadas na plataforma, identificadas 

segundo o tema, possibilidade de territorialização e pertinência ao escopo do PDUI-

RMC. Além disso, a plataforma irá concentrar todos os documentos aprovados no 

processo de construção do PDUI-RMC.  

Concomitante a esta etapa, serão realizadas reuniões virtuais ou presenciais 

de Grupos de Trabalho para discussão das propostas recebidas. A consolidação e 

sistematização das propostas estarão documentadas em um Caderno Preliminar de 

Propostas, disponibilizado na Plataforma Digital, e que servirá como subsídio às 

Audiências Públicas. Nesta fase do trabalho será elaborado o Macrozoneamento, 

encerrando as atividades da segunda etapa. 

A partir dos resultados das discussões das Audiências Públicas, serão 

elaborados um Caderno de Propostas Consolidadas e um Caderno de Sustentação, 

que embasarão as propostas do PDUI-RMC e serão anexados ao projeto de lei, a 

serem entregues na terceira etapa do contrato. 

Como etapa final, a Emplasa, juntamente com as instâncias de deliberação 

instituídas pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC (Comitê Executivo e Câmara 

Temática do PDUI), elaborará a Minuta do Projeto de Lei. Esta minuta deverá ser 

encaminhada no final do contrato para a análise e aprovação do Conselho de 

Desenvolvimento, para em seguida ser apreciada pelo governador, que fará o 

encaminhamento final à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
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O Estatuto da Metrópole, nos artigos 12 e artigo 202, prevê um Sistema de 

Acompanhamento e Controle das ações do PDUI. Para facilitar este trabalho, a 

Emplasa disponibilizará um sistema de informações metropolitanas, que subsidiará a 

organização e o compartilhamento de dados e informações georreferenciadas. 

Para obter os resultados pretendidos estão previstas atividades destinadas a 

identificar e analisar aspectos e/ ou questões relacionadas à dimensão físico-

territorial do desenvolvimento, visando à formulação de um projeto de 

ordenamento do território da metrópole. Para atingir tais objetivos, o processo de 

elaboração do PDUI-RMC deve considerar: 

 Caracterização da dinâmica da urbanização e da expansão urbana, com 

foco na necessidade de superação das dicotomias sócio-espaciais, de 

conexão de centralidades e de melhoria do acesso aos serviços e 

infraestruturas metropolitanas; 

 Caracterização e análise da expansão urbana e da configuração do uso 

do solo na RMC, com ênfase nos seguintes aspectos/ questões:  

a) ocupação irregular; assentamentos precários;  

b) promoção de habitação de interesse social (programas);  

c) padrões sócio espaciais/ uso do solo predominante; 

 Articulação entre os municípios no uso e ocupação do solo e na dinâmica 

de parcelamento e expansão urbana; 

                                                

2
 Art. 12. O plano de desenvolvimento urbano integrado de região metropolitana ou de aglomeração 

urbana deverá considerar o conjunto de municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger 
áreas urbanas e rurais. 
§ 1º O plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo: 

I. as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações 
prioritárias para investimentos; 
II. o macrozoneamento da unidade territorial urbana; 
III. as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo urbano; 
IV. as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana; 
V. a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio ambiental ou 
cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem; e 
VI – o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições. 

Art. 20. A aplicação das disposições desta Lei será coordenada pelos entes públicos que integram o 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano – SNDU, assegurando-se a participação da sociedade 
civil. 
§ 1º O SNDU incluirá um subsistema de planejamento e informações metropolitanas, coordenado pela 
União e com a participação dos Governos estaduais e municipais na forma do regulamento. 
§ 2º O subsistema de planejamento e informações metropolitanas reunirá dados estatísticos, 
cartográficos, ambientais, geológicos e outros relevantes para o planejamento, a gestão e a execução das 
funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanass. 
§ 3º As informações referidas no § 2º deste artigo deverão estar preferencialmente georreferenciadas. 
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 Preservação, recuperação e/ou utilização sustentável dos recursos 

naturais, com ênfase para a questão da água; 

 Avaliação dos aspectos ambientais e da sua relação com os marcos 

regulatórios e as dinâmicas territoriais; 

 Avaliação das desigualdades territoriais e estratégias de mitigação e 

promoção de coesão territorial; 

 

O ponto de chegada do trabalho envolve, em síntese, a produção dos 

seguintes resultados:  

a) Definição de diretrizes para as funções públicas de interesse comum (FPICs), 

incluindo a proposição de projetos e ações prioritários para investimento na RMC; 

b) Diretrizes para a ação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo 

urbano, com vistas à implantação da proposta de Macrozoneamento do PDUI-RMC; 

c) Macrozoneamento com indicação de áreas a serem objeto de projetos destinados 

ao equacionamento de problemas nas dimensões das FPICs dos municípios 

metropolitanos, abrangendo, por exemplo, áreas com restrições à urbanização visando 

à proteção ambiental, cultural e/ ou sujeitas a controle especial pelos riscos advindos 

de desastres naturais; áreas de adensamento urbano; áreas preferenciais para 

implantação de projetos estratégicos e outros.  

d) Diretrizes para a articulação intersetorial das políticas públicas; 

e) Definição do sistema de monitoramento e avaliação da implantação dos projetos e 

ações do PDUI-RMC; 

f) Proposta de modelo de diálogo sobre o PDUI e de formação de consensos políticos, 

sobre seus objetivos, diretrizes e propostas identificando-se mecanismos e processos 

por meio dos quais se dará a discussão pública e a construção de tais consensos, 

envolvendo os agentes e stakeholders do desenvolvimento regional.  
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3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Este capítulo apresenta o detalhamento da metodologia e das bases de dados que 

serão utilizadas na elaboração do PDUI-RMC. Cabe salientar que esta base de dados 

alimentará o sistema de informações metropolitanas, que subsidiará a organização e o 

compartilhamento de dados e informações georreferenciadas. 

O Plano será desenvolvido a partir de 2 módulos de atuação: 

 I. Elaboração de conteúdos técnicos; e 

 II. Processo participativo 

Os módulos acima expostos caminham paralelamente no desenvolvimento 

do Plano, sendo que o primeiro, além de produzir os conteúdos técnicos para o Plano, 

consolida os resultados em relatórios que subsidiarão o projeto de lei. Este processo 

será alimentado pelo processo participativo, que fornecerá não apenas dados e 

informações que complementam os conteúdos, mas também a legitimidade para o 

PDUI-RMC.  

 A organização do trabalho será feita em 4 etapas, a saber: 

Módulo I 

I. Elaboração de diagnóstico dos problemas e identificação das 

potencialidades ao desenvolvimento metropolitano; 

II. Consolidação das propostas em um Caderno Preliminar de Propostas, 

contendo, também, objetivos e diretrizes para o Plano e o 

Macrozoneamento; 

III. Caderno de Propostas Consolidadas e Caderno de Sustentação; 

IV. Elaboração e encaminhamento de minuta de Projeto de Lei. 

Módulo II 

I. Realização de Oficinas Técnicas para refinamento do diagnóstico regional; 

II. Realização de Oficinas Técnicas e Grupos de Trabalho para discussão de 

propostas para enfrentamento dos problemas diagnosticados e/ ou 

estímulo às potencialidades regionais; 

III. Realização de Audiências Públicas para discussão e validação junto à 

sociedade civil. 
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  ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

MÓDULO I 

Elaboração de 

conteúdos 

técnicos 

Diagnóstico 

Caderno 

Preliminar de 

Propostas, 

contendo Objetivos, 

Diretrizes e 

Macrozoneamento 

Caderno de 

Propostas 

Consolidadas e 

Caderno de 

Sustentação 

Minuta do 

Projeto de 

Lei 

MÓDULO II 

Processo 

participativo 

Audiência de 

Mobilização 

e Oficinas 

Técnicas 

GTs e Oficinas 

Técnicas / Oficinas 

de Consolidação 

Audiências 

Públicas 
- 

 

 

MÓDULO I – ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS  

ETAPA 1: Diagnóstico dos Problemas e Potencialidades Presentes na 

RMC  

O diagnóstico será realizado com base em levantamentos bibliográficos, 

especialmente de planos, estudos e projetos já elaborados para a RMC e 

levantamentos a partir de fontes de dados secundários que permitam a obtenção de 

indicações e quantificações relativas aos conteúdos objeto do PDUI-RMC, de forma a 

que se possa obter uma abordagem regional.  

A partir dos diagnósticos realizados, será elaborado trabalho conjunto por meio 

de oficinas com os gestores públicos e sociedade civil, no qual a Emplasa apresentará 

as informações coletadas para debate. O diagnóstico dos problemas metropolitanos 

deverá apontar as principais potencialidades e fragilidades da realidade regional, bem 

como a formulação de uma visão de futuro desejado, como apoio à proposição das 

políticas, projetos e ações estratégicas para o território da RMC. 

Os principais conteúdos a serem abordados no PDUI-RMC se constituem nos 

temas das funções públicas de interesse comum, que terão suas análises e dados 

cruzados e trabalhados para buscar a articulação setorial das políticas públicas. 

Também serão levantadas as áreas com restrições à ocupação apontadas no art. 12 
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do Estatuto da Metrópole – áreas de proteção do patrimônio ambiental ou cultural e 

aquelas sujeitas a risco de desastres naturais. 

Para todos os temas tratados no Plano serão elaborados os devidos 

mapeamentos georreferenciados, quadros, tabelas e gráficos que as análises 

considerem pertinentes. Os principais conteúdos acham-se discriminados a seguir, 

ressaltando-se que podem ser complementados durante o processo de discussão:  

 

1. MEIO AMBIENTE 

1.1. Patrimônio ambiental e paisagístico 

1.1.1. Identificação dos compartimentos ambientais relevantes no território da Região, 

com ênfase nas áreas submetidas à legislação ambiental que interferem na produção 

de água e na regulação do uso e ocupação do solo;  

1.1.2. Identificação dos compartimentos ambientais com relevantes atributos 

paisagísticos e culturais. 

Base de dados: 

- Unidades de Conservação definidas pela Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC;  

- Áreas sujeitas à Lei Estadual nº 9.866/1997, que dispõe sobre diretrizes e normas 

para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse 

regional do ESP; 

- Áreas tombadas; 

- Áreas ambientais municipais (Planos Diretores Municipais); 

- Áreas de uso agrícola; 

- Áreas com remanescentes de cobertura vegetal natural. 

1.2. Recursos Hídricos  

1.2.1. Caracterização das principais bacias hidrográficas que conformam a Região, 

indicando as atuais e futuras condições de disponibilidade dos recursos hídricos, bem 

como as principais questões que interferem na produção hídrica;  

1.2.2. Identificação e mapeamento das obras em execução e projetadas na 

implantação e/ ou readequação de sistemas produtores; 

1.2.3. Identificação dos aspectos que caracterizam a gestão dos recursos hídricos na 

Região.  
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Base de dados: 

- Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para a Macrometrópole 

Paulista; 

- Planos de Bacia dos Comitês; 

- Relação de disponibilidade e demanda (balanço hídrico); 

- Usos da água (outorga).  

1.3. Risco  

1.3.1. Identificação das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres 

naturais, considerando áreas eventualmente sujeitas a inundações ou a processos 

erosivos, tais como fenômenos de escorregamento de encostas e outros. 

Base de dados: 

- Cartas de Suscetibilidade à Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações – IPT 

- CPRM; 

- Setorização de Riscos Geológicos; 

- Mapas de Perigo, Vulnerabilidade e Risco de Escorregamento e Inundação do ESP – 

IG. 

 

2. SANEAMENTO BÁSICO  

2.1. Abastecimento de água  

2.1.1. Caracterização do atendimento de água; 

2.1.2. Levantamento das proposições setoriais relativas à prospecção de possíveis 

sistemas regionais para abastecimento de água.  

Base de dados: 

- Índices de atendimento (IBGE); 

- Planos regionais e municipais de saneamento; 

- Infraestrutura de abastecimento de água (municípios). 

2.2. Esgotamento sanitário  

2.2.1. Caracterização do atendimento de coleta e tratamento de esgotos; 

2.2.2. Levantamento das proposições setoriais relativas à prospecção de possíveis 

sistemas regionais para esgotamento sanitário.  

Base de dados: 
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- Índices de atendimento (IBGE, SNIS); 

- ICTEM (CETESB); 

- Planos regionais e municipais de saneamento; 

- Infraestrutura de esgotamento sanitário (municípios). 

2.3. Resíduos Sólidos  

2.3.1. Identificação das infraestruturas (atuais e futuras) de caráter metropolitano ou 

regional bem como sua localização e área atendida (destinação de cada município da 

RMC), incluindo aterros sanitários e demais elementos associados ao tratamento dos 

resíduos sólidos;  

2.3.2. Identificação dos aspectos que caracterizam a gestão regional dos resíduos 

sólidos (consórcios intermunicipais e arranjos regionais).  

Base de dados: 

- Plano Estadual de Resíduos Sólidos; 

- Planos regionais e municipais de saneamento e/ ou resíduos sólidos; 

- Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos (CETESB); 

- Índices de atendimento (IBGE, SNIS); 

- Índices de qualidade da gestão municipal. 

2.4. Macrodrenagem  

2.4.1. Identificação das infraestruturas (atuais e futuras) de caráter metropolitano ou 

regional; 

2.4.2. Identificação de pontos sujeitos a inundações e alagamento, hierarquizando sua 

relevância no contexto da estrutura urbana metropolitana e local;  

2.4.3. Identificação de demais aspectos que interferem ou são decorrentes das 

questões de macrodrenagem no contexto da RMC;  

2.4.4. Identificação de programas ou ações (em curso ou planejadas) que possuem 

relação com as questões de macrodrenagem e que devam ser consideradas no 

escopo das propostas do PDUI.  

Base de dados: 

- Planos regionais e municipais de macrodrenagem; 

- Planos regionais e municipais de saneamento;  

- Informações das prefeituras. 
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3. MOBILIDADE E LOGÍSTICA 

3.1. Estrutura Viária Principal 

3.1.1. Identificação das principais rodovias estaduais que servem a RMC e promovem 

a mobilidade tanto interna quanto externa à Região;  

3.1.2. Identificação e caracterização do sistema viário intrametropolitano de interesse 

regional; 

3.1.3. Levantamento de dados relativos ao Volume Diário Médio (VDM). 

3.2. Estudo da Mobilidade Regional 

Análise dos dados das viagens internas e externas realizadas segundo motivos de 

viagem, a partir dos levantamentos da Pesquisa Origem/ Destino. O resultado dessas 

análises deverá mostrar os principais destinos desses fluxos e apontar os municípios 

mais atrativos dentro da RMC, bem como a intensidade das relações intermunicipais e 

com outras unidades regionais, base para a estruturação de uma rede de transportes 

metropolitana.  

3.2.1. Internas (por município) – o resultado dessas análises mostrará os principais 

destinos desses fluxos que apontarão os municípios mais atrativos dentro da RMC – 

importante para estruturar sua rede urbana. 

3.2.2. Externas – (município) – principais fluxos das viagens geradas na RMC com 

destino a municípios das regiões metropolitanas, da Macrometrópole Paulista e do 

Estado. O resultado mostrará a intensidade da relação dos municípios da RMC com as 

demais unidades regionais metropolitanas e com os municípios vizinhos localizados 

fora da Macrometrópole Paulista e os principais motivos. 

3.2.3. Total de Viagens geradas na RMC – com destino às demais unidades 

metropolitanas, e demais municípios do Estado. Tais análises poderão indicar áreas 

atratoras e dispersoras de população, que deverão contribuir para a compreensão da 

estrutura urbano-regional. 

3.2.4. Total de viagens externas – produzidas nas regiões metropolitanas e 

Macrometrópole Paulista com destino à RMC. Essa análise permitirá avaliar a atração 

exercida pela Região e qual a principal motivação dessas viagens. 

3.3. Sistema de Transportes Regionais  

3.3.1. Passageiros – transporte coletivo – viagens interurbanas; 

3.3.2. Carga - rede de transportes e logística; 

3.3.3 - Aeroporto de Viracopos.  
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Base de dados: 

- Volume Diário Médio (Departamento de Estradas de Rodagem – DER);  

- Censo Demográfico - IBGE, 2010; 

- Pesquisa Origem/ Destino – Artesp; 

- Pesquisa Origem/ Destino de Carga – Dersa. 

 

4. DESENVOLVIMENTO URBANO 

4.1. Desenvolvimento Urbano 

4.1.1. Levantamento e caracterização da distribuição funcional das atividades urbanas 

na Região: usos residenciais, industriais, terciários e institucionais; 

4.1.2. Identificação dos principais centros e sub-centros regionais; 

4.1.3. Identificação e caracterização de eixos de expansão urbana e de possíveis 

conflitos ambientais e/ ou relativos à regulação urbanística de âmbito municipal;  

4.1.4. Viário de interesse regional e suas relações com o uso do solo. 

Base de dados: 

- Atlas Unidade de Informação Territorializada (UIT) da Região Metropolitana de 

Campinas – Emplasa, 2014; 

- Censo – IBGE, 2010; 

- Uso do solo urbano – Emplasa, 2010; 

- Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) – Fundação Seade, 2010. 

 

5. HABITAÇÃO 

Diagnóstico da situação de precariedade e vulnerabilidade habitacional na RMC, com 

identificação dos problemas, propostas e programas para HIS, considerando que 

essas questões têm forte entrelaçamento com os temas do desenvolvimento urbano e 

do meio ambiente. Levantamento de dados e informações sobre: 

5.1. Assentamentos precários (necessidades habitacionais) 

Base de dados: 

- O levantamento das necessidades habitacionais deve considerar os dados dos 

assentamentos precários do CEM/ Cebrap (2013) – Diagnóstico dos assentamentos 

precários nos municípios das regiões metropolitanas da Macrometrópole Paulista.  
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5.2. Identificação da irregularidade e risco nas condições da habitação 

Base de dados: 

- Dados sobre regularização fundiária serão obtidos por meio do Programa "Cidade 

Legal" da Secretaria de Estado da Habitação (SH). 

- O levantamento de dados sobre risco deve considerar:  1. Dados do IPT/ CEDEC 

2. PMRR (Planos Municipais 

de Redução de Riscos) 

3. IG 

4. UNESP, 2006 

5.3. Identificação da ocupação irregular das áreas protegidas (áreas de 

preservação, recuperação ou utilização sustentável dos recursos naturais, com 

prioridade para a água). 

Base de dados: 

- O levantamento sobre favelas e assentamentos precários nas áreas protegidas da 

RMC utilizará os dados/ mapas dos assentamentos precários do CEM/ Cebrap e do 

Uso do Solo da USU/UITs (Emplasa) além do mapeamento das áreas ambientais 

legisladas. 

5.4. Disponibilidade de áreas e estratégias para intervenção 

Base de dados: 

- Consulta aos PLHIS – Planos Locais de Habitação de Interesse Social para a 

indicação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de vazios; 

- Capacidades Administrativas dos Municípios Brasileiros para a Política Habitacional. 

CEM/ Cebrap (2012). 

5.5. Análise da oferta pública de habitação 

Base de dados: 

- Dados sobre oferta pública de habitação social serão obtidos por meio da Caixa, da 

SH/CDHU e da SH/Casa Paulista (Agência Paulista de Habitação Social).  

- Dados dos empreendimentos de parcelamento do solo para fins habitacionais 

(loteamentos, desmembramentos e condomínios) aprovados e em aprovação 

protocolados junto ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais 

(Graprohab) e também aqueles analisados pela secretaria executiva (condomínios 

dispensados da análise do colegiado) de 2009 a 2017.  
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6. CULTURA 

6.1. Patrimônio Cultural 

6.1.1. Identificação dos bens culturais arquitetônicos e arqueológicos de caráter 

metropolitano ou regional, sua localização no território;  

6.1.2. Análise do tratamento previsto aos bens culturais nos Planos Diretores 

Municipais. 

Base de dados: 

- Diretrizes estabelecidas nos Planos Diretores e leis de uso e ocupação do solo; 

- Relação de bens tombados e em tombamento pelos órgãos de patrimônio nos 

municípios da RMC; 

- Relação de bens tombados e em tombamento pelo Condephaat; 

- Relação de bens tombados e em estudo para tombamento pelo IPHAN. 

 

 

MÓDULO I – ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS  

ETAPA 2: Caderno Preliminar de Propostas com Definição de Objetivos e 

Proposição de Diretrizes  

Na segunda etapa de trabalho é que serão estabelecidos os princípios 

norteadores do Plano, ou seja, os objetivos a serem alcançados, as diretrizes a serem 

assumidas para o alcance dos objetivos traçados e a elaboração do conjunto de 

proposições voltadas ao enfrentamento dos problemas e questões apontadas pelos 

diagnósticos realizados.    

A abertura da Plataforma Digital, que irá recepcionar todas as propostas 

enviadas tanto pelo poder público como pela sociedade civil, faz parte do processo 

participativo. A Plataforma deverá se constituir como o canal de comunicação do 

PDUI, concentrando todos os documentos produzidos, agendas, atas de reuniões etc. 

Cabe aqui destacar que o PDUI destina-se a orientar a proposição de diretrizes 

e ações para as funções públicas de interesse comum metropolitano e recomendar 

políticas que promovam a melhoria da qualidade do ambiente urbano-regional, visando 

o desenvolvimento sustentável da RMC. 
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As diretrizes e propostas do Plano, deverão voltar-se fundamentalmente para a 

dimensão físico-territorial do desenvolvimento, dando ênfase à integração de políticas 

setoriais e propondo mecanismos e instrumentos capazes de orientar o 

desenvolvimento territorial no sentido desejado. As propostas recebidas pela 

Plataforma Digital serão agrupadas e analisadas segundo esta visão territorial e 

escopo metropolitano. 

No PDUI, a escala de tratamento das questões privilegia o enfoque regional, 

deixando a cargo dos municípios e dos entes setoriais as políticas e ações de âmbito 

local e as de cunho exclusivamente setorial.   

O foco das diretrizes deverá ser, portanto, a articulação e integração de 

políticas formuladas nos três níveis de governo, o que requer a montagem de 

instrumentos de governança capazes de promover e sustentar a ação interfederativa 

necessária para o enfrentamento das complexas questões requeridas para o 

desenvolvimento de uma região metropolitana.  

Nesta etapa de trabalho deverá ser elaborado um macrozoneamento 

metropolitano, instrumento que reconhece os diferentes atributos presentes no 

território e que deve ancorar as propostas de desenvolvimento territorial compatíveis 

com as características funcionais, necessidades e potencialidades dos territórios 

metropolitanos.  

Para o mapeamento do macrozoneamento serão consideradas, principalmente, 

as seguintes fontes de dados que serão georreferenciados, cruzados e analisados 

numa única base: 

 Planos Diretores Municipais (legislação urbanística); 

 Legislação ambiental; 

 Suscetibilidade territorial; 

 Uso do solo. 

O macrozoneamento metropolitano não será regulador, função que cabe aos 

zoneamentos municipais, mas deve possibilitar a materialização das diretrizes 

propostas, uma vez que expressa diferenciais no território que devem ser 

considerados, tanto na complementação de infraestruturas e serviços urbanos, como 

na potencialização dos atributos positivos já existentes ou latentes. 
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MÓDULO I – ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS  

ETAPA 3: Caderno de Propostas Consolidadas e Caderno de Sustentação 

Nesta etapa, após apresentação e validação das propostas preliminares nas 

Audiências Públicas, organiza-se o Caderno de Propostas Consolidadas, 

fundamentadas por um Caderno de Sustentação, documentos que serão anexados ao 

Projeto de Lei. 

 

MÓDULO I – ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS  

ETAPA 4: Elaboração de Minuta de Projeto de Lei do PDUI-RMC 

Nesta etapa prevê-se a elaboração de uma versão preliminar do projeto de lei 

de formalização do Plano, contemplando os conteúdos prescritos no Estatuto da 

Metrópole. Ainda conforme os requisitos do Estatuto, esta versão preliminar será 

debatida com representantes de agentes do desenvolvimento regional, compondo-se, 

a partir dos resultados das discussões públicas, uma segunda versão do projeto de lei, 

que deverá incorporar propostas de consenso, compondo-se o projeto de lei de 

institucionalização do PDUI-RMC, a ser encaminhada para a análise e aprovação do 

Conselho de Desenvolvimento, para em seguida ser apreciada pelo governador, que 

fará o encaminhamento final à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

 

MÓDULO II – PROCESSO PARTICIPATIVO DE VALIDAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

O processo de elaboração do PDUI-RMC, tal como requer o Estatuto da 

Metrópole (Lei n° 13.089 de 12/01/2015 Art.12 § 2°) deverá envolver a participação de 

representantes da sociedade civil e da população de todos os municípios integrantes 

da Região; dar publicidade aos documentos e informações produzidos e ter o 

acompanhamento do Ministério Público.   

Para a organização do processo participativo e a formulação em caráter 

colaborativo do Plano será necessária a montagem de estruturas formais de 

acompanhamento e validação dos processos e das propostas elaboradas pelo Plano. 
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Para tanto, constituiu-se no âmbito do Conselho de Desenvolvimento da RMC um 

Comitê Executivo (Deliberação CD – RMC nº 050/2016), composto por 9 (nove) 

membros, sendo: 

a) 3 (três) prefeitos/representantes da RMC; 

b) 2 (dois) representantes do Estado, através de membros de 2 Secretarias; 

c) 3 (três) representantes da sociedade civil organizada; 

d) 1 (um) representante da AgemCamp. 

O objetivo deste Comitê Executivo é promover a articulação e coordenação 

entre Estado, municípios integrantes da Região e sociedade civil, dos trabalhos 

relativos à elaboração do Plano fazendo o acompanhamento do processo até sua 

aprovação.  

A par disso, foi constituída, também, uma Câmara Temática (Deliberação CD 

– RMC nº 105/2015) que apoiará as discussões do Plano, sendo composta por todas 

as prefeituras da Região. Estas instâncias serão responsáveis pelas bases de 

sustentação do PDUI-RMC, pela mediação de eventuais conflitos e pela validação das 

propostas formuladas nas diversas etapas de elaboração, bem como no 

encaminhamento formal da minuta do projeto de lei para aprovação.   

 

MÓDULO II – PROCESSO PARTICIPATIVO DE VALIDAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

ETAPA 1: Audiências de Mobilização e Oficinas Técnicas  

Para dar cumprimento a tais exigências o processo de elaboração do PDUI-

RMC contará com a realização de processos de consulta e validação de propostas 

que se farão a partir das seguintes atividades:   

a) Realização de audiências de mobilização junto aos municípios da RMC, que serão 

conduzidas pela AgemCamp com o apoio técnico da Emplasa: 

 À AgemCamp caberá o processo de articulação com agentes municipais e 

sociedade civil e a divulgação do processo de realização das referidas 

audiências; 
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 À Emplasa caberá a produção de conteúdo técnico e material de apoio para a 

realização das audiências de mobilização, bem como a documentação relativa 

à realização das mesmas. 

b) Realização de oficinas técnicas com a participação de representantes de órgãos 

setoriais do Estado responsáveis pela formulação de políticas e implementação de 

ações relacionadas às funções públicas de interesse comum – FPICs e de 

representantes dos municípios metropolitanos: 

 À AgemCamp caberá a identificação e mobilização dos agentes responsáveis 

pelas políticas e ações relacionadas às FPICs; 

 À Emplasa caberá a formulação dos conteúdos técnicos a serem debatidos nas 

oficinas, bem como o registro das contribuições e devolutiva dos resultados 

obtidos em cada uma das oficinas; 

 A ambas as instituições caberá propiciar, de forma colaborativa, o apoio 

logístico para a realização das oficinas técnicas. 

 

As oficinas técnicas acontecerão durante todas as etapas de elaboração do 

Plano: desde a etapa de montagem do diagnóstico regional, quando, através de 

processo de consulta buscar-se-á identificar os principais obstáculos, bem como 

atributos e fatores potencializadores do desenvolvimento regional; nas etapas de 

formulação do macrozoneamento metropolitano; na definição dos objetivos e diretrizes 

e na consolidação das propostas do Plano.  

Cabe destacar a importância do registro dos resultados das oficinas realizadas 

que devem conformar documentação a ser divulgada, de forma a dar publicidade 

ampla aos entendimentos e resultados obtidos nas referidas oficinas. 

 

MÓDULO II – PROCESSO PARTICIPATIVO DE VALIDAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

ETAPA 2: Montagem do Processo Participativo 

Além das oficinas técnicas discutidas previamente, prevê-se para esta etapa a 

realização de Reuniões de Consolidação. Trata-se de reuniões com representantes de 
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setoriais do Estado e municípios metropolitanos para a consolidação das propostas 

formuladas pelo PDUI-RMC. Tais reuniões são fundamentais para a obtenção de 

consensos e acordos e para a sensibilização e comprometimento das comunidades 

técnicas de entes públicos estaduais e municipais quanto às propostas do Plano. 

Para dar suporte técnico e de comunicação ao Plano, será montada uma 

Plataforma Digital, onde estarão disponibilizadas informações relativas às etapas e 

processos de elaboração do Plano; insumos técnicos, produtos intermediários e finais. 

Através da Plataforma será possível manter intercâmbio com técnicos e sociedade civil 

colhendo e divulgando sugestões, as quais, após análise, poderão ser absorvidas nos 

conteúdos do Plano. A Plataforma Digital se constitui em instrumento que garante um 

processo transparente e democrático na condução da elaboração do PDUI-RMC. 

 

MÓDULO II – PROCESSO PARTICIPATIVO DE VALIDAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

ETAPA 3: Audiências Públicas 

A Audiência Pública é um instrumento de participação popular, garantido pela 

Constituição Federal de 1988 e regulado por leis federais, constituições estaduais e 

leis orgânicas municipais. 

A finalidade das audiências públicas no processo de elaboração do PDUI-RMC 

é expor e debater com a sociedade as finalidades, os objetivos e as propostas do 

Plano, visando colher subsídios, dar conhecimento e referendar as proposições junto à 

sociedade, previamente ao encaminhamento do mesmo para aprovação junto à 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A realização das Audiências Públicas 

será de responsabilidade conjunta da AgemCamp e da Emplasa. 

 À AgemCamp caberá a organização das bases logísticas para a realização das 

audiências, o que envolve: 

a) a publicação do edital de convocação com, no mínimo 10 (dez) dias 

de antecedência, indicando data, horário, local, objetivo e a dinâmica 

dos trabalhos; 

b) a articulação com o público alvo que pode ter interesse e 

contribuições a dar ao Plano;  

c) o envio de convites e o registro da presença nas audiências; 
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d) a definição da composição da mesa e o registro das ocorrências em 

ata. 

 À Emplasa caberá: 

a) a organização do material técnico a ser apresentado, com a 

disponibilização pública com antecedência dos documentos a serem 

apreciados; 

b) a condução do debate técnico; 

c) os procedimentos de análise e encaminhamento das manifestações e 

sugestões colhidas durante as audiências e a inclusão do que for 

pertinente ao conteúdo do Plano. 

 

A elaboração do PDUI-RMC deverá se constituir num importante instrumento 

de articulação entre as comunidades técnicas do Estado de São Paulo e dos 

municípios da Região, e deverá resultar num instrumento balizador da ação pública de 

caráter regional da RMC. 
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4. PRODUTOS 

Os documentos técnicos produzidos ao longo do contrato serão apresentados na 

forma de Relatórios Técnicos, prevendo-se a composição dos seguintes sete 

relatórios: 

RELATÓRIO 1 – PLANO DE TRABALHO 

P1: Plano de trabalho para a formulação do PDUI-RMC (corresponde ao Produto 01 

do Termo de Referência); 

 

RELATÓRIO 2 – DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DOS PROBLEMAS 

METROPOLITANOS  

P2: Diagnóstico de desenvolvimento urbano da RMC (compreende o Produto 02 e 

o Produto 03 do Termo de Referência abrangendo a análise de propostas, projetos e 

ações de interesse metropolitano dos Planos Diretores Municipais e a identificação da 

dinâmica econômica regional, apontando as atuais tendências de crescimento da 

RMC, enfocando os efeitos sobre o emprego, a renda e a base fiscal);  

P3: Sistemas de infraestrutura e serviços urbanos (corresponde ao Produto 05 do 

Termo de Referência, apresentando análise das condições de provimento e da 

eficiência dos sistemas de infraestrutura e serviços urbanos, privilegiando os sistemas 

de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e a disposição e tratamento 

dos resíduos sólidos); 

 

RELATÓRIO 3 – DIAGNÓSTICO FINAL DOS PROBLEMAS METROPOLITANOS 

P4: Cenários futuros de desenvolvimento regional (corresponde ao Produto 06 do 

Termo de Referência, com a proposição de cenários futuros do desenvolvimento 

regional condensados politicamente com agentes do desenvolvimento regional – setor 

público, setor privado e sociedade civil); 

 

RELATÓRIO 4 – CADERNO PRELIMINAR DE PROPOSTAS 

P5: Diretrizes da política de ordenamento territorial da RMC (corresponde ao 

Produto 04 do Termo de Referência com a identificação das diretrizes da política de 

ordenamento territorial da metrópole); 
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P6: Diretrizes e propostas de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial 

(corresponde ao Produto 07 do Termo de Referência abrangendo a indicação de 

diretrizes e propostas de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial da 

metrópole); 

 

RELATÓRIO 5 – RESULTADOS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – CADERNO DE 

SUSTENTAÇÃO E CADERNO DE PROPOSTAS CONSOLIDADAS 

P7: Resultados das consultas públicas (corresponde ao Produto 08 do Termo de 

Referência, apresentando a síntese dos resultados das consultas públicas de 

validação das propostas, dos rumos, parâmetros e estratégias do PDUI-RMC); 

P8: Agenda de atuação conjunta para implementação do PDUI (corresponde ao 

Produto 09 do Termo de Referência); 

 

RELATÓRIO 6 – VERSÃO PRELIMINAR DO PROJETO DE LEI DO PDUI/RMC 

P9a: Minuta do Projeto de Lei do PDUI-RMC (corresponde à versão preliminar do 

Produto 10 do Termo de Referência); 

 

RELATÓRIO 7– 2ª VERSÃO DO PROJETO DE LEI DO PDUI/RMC 

P9b: Projeto de Lei do PDUI-RMC (corresponde à versão final do Produto 10 do 

Termo de Referência). 

 

 

Considerando as quatro etapas de elaboração do PDUI-RMC, os 7 (sete) 

relatórios a serem produzidos estão assim distribuídos: 

Plano de Trabalho  

Relatório 1 - Plano de Trabalho Para a Formulação do PDUI- 

1ª Etapa: Elaboração dos Conteúdos Técnicos  

Relatório 2 - Diagnóstico Preliminar dos Problemas Metropolitanos 

Relatório 3 - Diagnóstico Final dos Problemas Metropolitanos 
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2ª Etapa: Estruturação do Processo Participativo  

Relatório 4 - Caderno Preliminar de Propostas 

3ª Etapa: Divulgação/ Validação do PDUI/RMC 

Relatório 5 - Resultados das Audiências Públicas – Caderno de Sustentação e 

Caderno de Propostas Consolidadas 

4ª Etapa: Composição do Projeto de Lei 

Relatório 6 - Versão Preliminar do Projeto de Lei do PDUI-RMC  

Relatório 7 - 2ª Versão do Projeto de Lei do PDUI-RMC  
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5. EQUIPE TÉCNICA 

 

GERÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
 
Maria Lígia Soares de Oliveira Wertheimer – Gestora do Contrato 
Gerência de Instrumentos de Planejamento 

Eugenio Senese Neto – Coordenador do PDUI-RMC 
Coordenadoria de Dados e Informações 

Fátima A. de Campos Rauber 
Coordenadoria do Uso do Solo Urbano 

Eloisa Raymundo Rolim  
Assessora da Diretoria 
 

Fernanda de Cássia Araújo Costa 

Assessoria Técnica 
 

Eliane Descio Muller 
Assessoria Graprohab 

 
Equipe 

Adélia Natalina Furlan 

André Vitor Cavani 

Arlene de Fátima Silveira 

Elizete Maria de Souza 

Henrique Soares Pereira 

Lucia Teresa Pitorri Gonçalves Faria 

Márcio Pereira Santos 

Maria Cristina Raduan 

Mariana Yamamoto Martins 

Sirley Pinto da Silva 

Telma Amado Sanches 

 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 
 
Myrna de Abreu Machado 
Gerência de Planejamento 

Claudia Helena Leite 
Coordenadoria de Meio Ambiente 

Marilda Ferreira Cassim 
Coordenadoria de Recursos Hídricos 

Moema Villar Miranda  
Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano  

Wagmar Marques 
Coordenadoria de Transportes 
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Equipe 

Bráulio Amais Bracero 

Caroline Rodrigues Gonzales 

Fabiana Pereira Coelho 

Herlan Cássio de Alcântara Pacheco 

José Renato Sobelmann Melhen 

Letícia Roberta Trombeta 

Maurício Yamada 

Roberto Rusche 

Pedro Sales de Melo Suarez 

Waldemar de Lucca Filho 

 
GERÊNCIA DE GEOMÁTICA 
 
Adilson Haroldo Piveta 
Gerência de Geomática 

 

Equipe 

Alexandre Monteiro Barbosa 

Bibiana Martini Domingues da Silva 

Lucas Tafarello 

 

Assessoria de Comunicações 
 
Margareth Cunha Lemos 

José Ibanez Colomer Filho 

André Cury Moura 

 

Estagiários 

Alexandre Tsutomu Kanashiro 

Bianca Nogueira de Souza 

Júlia Gabriela Farias Bastos 

Gabriela Olinda 

Gleison Batista 

Henrique Rodarte 

Murilo Fabris 

Raynara Teixeira Albuquerque 

Renato Amaral Barbosa 

Robson dos Santos Pimenta Martins



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


