Ata de Reunião
SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras) e SMUL/PLANURB
(Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Coordenadoria de
Planejamento Urbano)
Data: Terça-feira, 8 de junho de 2021
Horário: 10:00 às 11:20
Local: Reunião virtual via Microsoft Teams
Participantes:
1. Aline Piemonte (SIURB)
2. Ana Paula Zubiaurre Brites (FDTE)
3. Amarillis Gallardo (FDTE)
4. André Luís apina@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
5. Bruno Nogueira Fukasawa (FDTE)
6. Clayton Erik Teixeira cteixeira@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
7. Denise Bittencourt dbittencourt@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
8. Denise Malheiros dmalheiros@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
9. Edil Bessa (SIURB)
10. Fernanda Pereira fpsilva@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
11. Heliana Lombardi Artigani hartigiani@prefeitura.sp.gov.br
(SMUL/PLANURB)
12. Juliana Siqueira (FDTE)
13. Luana (FDTE)
14. Luis Octávio (SMUL/PLANURB)
15. Márcia Petrone mpetrone@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
16. Pedro Luiz de Castro Algodoal (SIURB)
17. Stella Cardeal mscoliveira@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
18. Thalles Morais thallesmorais@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
Pautas:
- Contribuições à versão preliminar do Relatório, com ajustes, correções,
análises e conteúdos importantes a serem incluídos;
- Contribuições quanto aos avanços nas Ações Prioritárias Sistema de
Mobilidade definidas no PDE, sobretudo quanto ao Sistema Viário (Mapa 8);
- Contribuições quanto às obras indicadas no PDE estratégico como:
recuperação de córregos, drenagem, saneamento parques lineares,
equipamentos entre outros;
- Demais apontamentos que o setorial julgar importantes de serem incluídos
para a revisão intermediária do PDE.
Reunião:
Na reunião do dia 08 de junho de 2021, foi discutido juntamente com as
equipes os materiais de atualizações para complementação do relatório de
monitoramento para revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Foi

levantado a questão pela técnica Denise Malheiros sobre a importância de um
plano ou ação que envolve os parques lineares e sua interrelação com demais
planos setoriais. Na reunião também discutiu-se a necessidade da atualização
de dados para conhecimento da equipe de SMUL/PLANURB que envolvem o
sistema de mobilidade, mais precisamente do Mapa 8 do PDE, para análise do
que está sendo feito, o que já foi executado, o que está planejado etc.
Pelo técnico Bruno Nogueira, foi informado a falta de dados que envolvem o
quadro 6 e 7 do PDE, que serão fornecidos pelos técnicos responsáveis.
Nesta reunião foram feitos dois pedidos ao técnico de SIURB Pedro Luiz: uma
delas que envolve a atualização de dados pedidos pelo André Luís em relação
ao mapa 8 de PDE; e a outra, um relatório com a parte conceitual que envolve
mobilidade, drenagem e saneamento explicitadas por ele no início da reunião,
solicitada pela Márcia Petrone. Todos esses materiais serão pedidos por e-mail
formalmente e enviados ao Pedro para que ele possa atender as demandas.
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