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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem o objetivo de apresentar uma sistematização do conteúdo 

da Oficina Nacional “Adequação dos arranjos de governança metropolitana ao Estatuto 

da Metrópole e subsídios à elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano 

Integrado” realizada nos dias 16 e 17 de maio de 2016, no âmbito dos 

desdobramentos das atividades ligadas ao projeto Governança Metropolitana no 

Brasil1. O principal objetivo da oficina - que contou com a presença de representantes 

de doze regiões metropolitanas2, representantes do Ministério das Cidades, além de 

pesquisadores e gestores atuantes na temática - foi promover um espaço de troca de 

experiências, levantamento de pontos para debate e ainda a sistematização dos 

principais desafios e a pactuação de uma agenda futura de ações e pesquisa. 

É sabido que a aprovação do Estatuto da Metrópole3 - EM (Lei n° 13.089/2015) trouxe 

consigo uma série de exigências, que, de forma geral, se referem à organização dos 

sistemas de governança e gestão que cada Região Metropolitana (RM) deve 

apresentar. Podemos destacar dentre as exigências trazidas com o EM, a 

obrigatoriedade da elaboração de um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado4 

(PDUI), bem como a criação de um sistema de governança interfederativa que permita 

a atuação cooperada dos entes federados no planejamento e gestão das questões de 

interesse comum. O acompanhamento que vem sendo feito pelo IPEA evidencia que 

as RMs estão em diferentes estágios de adequação de seus arranjos e estruturas 

institucionais ao Estatuto da Metrópole, e neste caminho se deparam com gargalos e 

desafios que são muitas vezes comuns às demais regiões metropolitanas. Nesse 

sentido, a Oficina se configurou como momento importante de troca de informações e 

experiências que podem auxiliar as RMs nesse processo de adequação. Além disso, a 

presença do Ministério das Cidades - com espaços de fala e debate em todas as 

                                                           
1
 Link para acesso da página do projeto “Governança Metropolitana no Brasil” - http://migre.me/tG2WT 

2
 As dozes RMs são: Grande Vitória, Recife, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, 

Grande São Luís, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. 
3
 Lei nº 13.089, de 12 de Janeiro de 2015. 

4
 Governadores e prefeitos que não providenciarem as medidas cabíveis para adequação à nova 

leiestará sujeito à pena de improbidade administrativa, segundo Artigo 21 inciso II do Estatuto da 
Metrópole. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.089-2015?OpenDocument
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Sessões - permitiu a construção conjunta de um diagnóstico prévio e de uma agenda 

de ações. 

A dinâmica da Oficina foi realizada em dois dias e organizada em três sessões. No 

primeiro dia (16/05/2016) foi a realizada a Sessão 1 estruturada em torno do tema 

“Aspectos Institucionais e Jurídicos para Gestão e Governança Metropolitana”. No 

segundo dia (17/05/2016) foi realizada a Sessão 2 estruturada em torno do tema “A 

Construção dos Planos Metropolitanos e seus Instrumentos”, e a Sessão 3, que 

sistematizou o conteúdo apresentado nas Sessões 1 e 2, e apresentou os próximos 

passos e uma futura agenda de discussão. As sessões foram compostas por palestras, 

apresentações das RMs e debates referentes aos temas estruturantes de cada sessão. 

 

2. PROGRAMAÇÃO DA OFICINA 

2.1 Primeiro dia  

16 de Maio 2016 

a) Sessão 1  

Tema: “Aspectos Institucionais e Jurídicos para Gestão e Governança Metropolitana”; 

14h15 Palestras; 14h55 Rodada de apresentações das RMs; 16h30 Coffee break; 16h50 

exposição dos debatedores; 17h20 debate Regiões Metropolitanas; 18h10 

encerramento. 

2.2 Segundo dia 

17 de Maio 2016 

b) Sessão 2 

Tema: “A construção dos Planos Metropolitanos e seus Instrumentos”; 

9h Palestras; 9h55 Rodada de apresentações das RMs; 11h30 Coffee Break; 11h45 

exposição dos debatedores; 12h15 debate Regiões Metropolitanas; 13h05 

encerramento da sessão; 13h - intervalo para Almoço;  
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c) Sessão 3 

Atividade de Sistematização da Oficina, próximos passos e produtos de pesquisa; 

14h Balanço Workshop Monitoramento Local e Regional dos ODS no Brasil; 14h45 

Sistematização da Oficina: desafios, oportunidades, atores e ações – novos produtos: 

relatórios e capítulos; 15h20 Próximos Passos (Mcidades); 15h40 rodada de discussões 

com as RMs; 16h50 encerramento da oficina. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Primeiro dia – Sessão 1 

 

a) Abertura da oficina 

Marco Aurélio Costa (Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais 

do IPEA) – Contextualizou o esforço do IPEA no debate do tema e relatou brevemente 

a trajetória do projeto de pesquisa que se desenvolve desde 2011. Avaliou que muitas 

RMs ainda não avançaram no processo de planejamento metropolitano e que o 

objetivo da Oficina seria o de fazer um balanço e definir os próximos passos. Neste 

sentido, seria interessante identificar quais as capacidades e o que os estudos podem 

contribuir. 

Luis Oliveira Ramos (Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do 

Ministério das Cidades) – parabenizou o IPEA pela realização dos eventos e dos 

estudos. Enfatizou a aproximação e parceria do Ministério das Cidades com o IPEA. 

Chamou atenção para as diferentes realidades das Metrópoles Brasileiras e que o 

Estatuto das Metrópoles é uma nova legislação que oferece diversas possibilidades 

para arranjos criativos. Neste sentido, ele esperava que a Oficina pudesse mitigar 

dúvidas e colocar para debate as diferentes visões e experiências. 

Barbara Marguti (Coordenadora de Estudos em Desenvolvimento Urbano do IPEA) - 

Agradeceu a presença dos convidados e deu informes operacionais sobre o evento. 

Esclareceu que a motivação da Oficina é debater os entraves e trazer as boas 
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Pontos de destaque  

Oficina como ponto de retomada e continuidade do projeto “Governança Metropolitana no 
Brasil”; 

Oportunidade para aprofundar a parceria: Ministério das Cidades e IPEA; 

Estabelecer um Balanço das principais RMs no processo de adequação ao Estatuto da Metrópole; 

Clarificar como o governo federal deve proceder diante as dificuldades das RMs; 

Possibilidade da construção de uma nova agenda de pesquisa. 

 

experiências que podem ser compartilhadas. Por fim houve a apresentação da 

programação do evento. 

 

 

b) Apresentação dos palestrantes 

Daniel Vila-Nova (Palestrante – Assessor Jurídico do STF) – Iniciou a fala destacando 

que o objetivo seria apresentar em linhas gerais o que o Tribunal fixou sobre as 

lacunas da normatização. Para contribuir no debate ele enfatizou os Laboratórios 

Legislativos. Falou que é impossível separar aspectos institucionais e jurídicos da 

questão metropolitana. Toda e qualquer questão constitucional é política e jurídica.  

Seja para resolver questões emergenciais ou em longo prazo, o jurídico é acionado e o 

tempo do judiciário interfere nas políticas. A decisão do Supremo sinalizou a 

possibilidade de arranjos federativos, mas é preciso debater até que ponto esses 

arranjos serão úteis aos diversos setores. A posição do Supremo é complexa e toca a 

questão federativa. Nesta decisão, houve uma primeira diferenciação do âmbito 

jurídico do político referente às RMs. Enquanto no âmbito jurídico discutimos a 

competência, no campo da metrópole deve levar em consideração funções e serviços 

urbanos. Neste sentido, a autonomia municipal se estabelece como princípio sensível. 

Se o estado suprime o município a União deve intervir. Os municípios tem igual 

estatura federativa. 1ª dúvida: qual o ente tem maior preponderância para definição 

de quem compõe as RMs? O estado. Contudo, o estado não pode por meio de lei e de 

forma unilateral definir isto sem que haja uma voz dos outros envolvidos. Necessário 

que haja reserva de deliberação aos outros participantes. O Supremo não se 
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pronunciou em relação às RIDEs. Somente interditou o unilateralismo, mas não 

interditou que os entes envolvidos possam modificar o arranjo de governança. Os 

parâmetros gerais de criação das RMs não foi objeto de julgamento do STF. Do ponto 

de vista setorial, a questão do financiamento continua em aberto e deve ser tratada 

dentro das constituições estaduais e regulamentações compondo esse laboratório 

legislativo na construção destes marcos. 

Fernando Couto (Palestrante - Ministério das Cidades) – relatou que as decisões do 

STF são pontuais e abordam alguns assuntos e outros não. Exemplo: Salvador ainda 

não foi pautada. Enfatizou que as procuradorias dos estados são importantes e 

destacou que o subtema em questão seria o financiamento das RMs, tema é 

espinhoso. Falou que ainda teríamos que encontrar a união mais perfeita de 

interesses. Neste contexto lembrou-se do poder que os municípios pólo têm de vetar 

as ações metropolitanas. Neste sentido é preciso discutir como funcionaria o custeio 

de uma estrutura de governo metropolitano. Se há uma mudança no contexto político, 

há uma possibilidade de negação de pagamento do acordo entre os municípios. Desta 

forma, o modelo atual não é efetivo. Existe uma PEC de autoria do Senador Aloisio 

Nunes que altera o modelo de repasse aos municípios já retendo a parte relativa à 

participação no planejamento metropolitano. Outra opção é pensar em medidas 

punitivas aos municípios que não contribuírem. Da mesma forma é importante pensar 

mecanismos que neutralizem o poder de veto do município polo. Uma terceira 

alternativa seria usar os retornos tarifários e os bens públicos como garantias para 

contrair empréstimos. A União poderia participar melhor desse financiamento. Outra 

sugestão para lidar com a governança a troca de gestões e a resistência dos prefeitos é 

trabalhar em médio e longo prazo e sob o “véu da ignorância” quando os agentes 

políticos definem um cenário que eles não estarão lá para gerir. Dessa forma, pode-se 

obter um planejamento mais integrado e baseado no interesse comum. 
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Pontos de destaque  

Apresentar quais as lacunas e espaços de normatização que o STF permite a partir de uma 
categoria – criação de laboratórios legislativos; 

Impossível separar as dimensões institucionais e jurídicas; 

STF - não se pode colocar um modelo de governança interfederativa em que haja uma única voz – 
uma instância de deliberação e outra de execução – ainda que essa execução seja transferida 
empresa estadual ou privada, é importante que haja uma reserva de deliberação - espaço de 
titularidade que pertence ao município e o estado correspondente; 

Há um espaço de debate aberto e questões importantes sobre as quais o Supremo não disserta; 

Lei complementar estadual estabelece que os repasses de tributos federais e estaduais passam a 
ser feitas diretamente a entidade da metropolitana – proposta de emenda constitucional em 
discussão; uma primeira solução; 

Outra solução é pensar em medidas punitivas das entidades que não façam suas contribuições, da 
parte dos estados ou da União; 

Pensar em incentivos para evitar a não participação dos municípios. 

 

 

c) Rodada Regiões Metropolitanas 

RM Grande Vitória (Letícia Tabachi Silva – Instituto Jones dos Santos) – A lei da RM 

de Vitória é de 1995 e iniciou com cinco municípios. Dez anos depois se somaram dois 

municípios que não seguem os critérios estabelecidos pelo estatuto da Metrópole. 

Existe um Conselho Metropolitano (Comdevit), o fundo metropolitano (Fumdevit) e 

uma Secretaria executiva; além disso, contam com um grupo executivo e o grupo 

técnico de subsídio para os conselhos. O grupo executivo se reúne uma vez por mês e 

o grupo técnico tem se reunido semanalmente. Acredita-se que a RM de Vitória 

atenda algumas das exigências da lei. Havendo dúvida quanto ao atendimento do art. 

8°, inciso I, que se refere à instância executiva composta pelos representantes do 

Poder Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas. 

RM Recife (Suely Jucá Maciel – Fundação Joaquim Nabuco) – Na análise comparada 

dos arranjos institucionais metropolitanos (IPEA), a RM Recife pertence ao grupo que 

apresenta sistema de gestão consolidado com articulação média. A RMR tem seu 

Sistema Gestor Metropolitano instituído através da Lei Complementar 10/1994, 

integrada por 14 municípios. No período de 1994 – 2008 foram realizadas 39 reuniões. 

Na ocasião a gestão metropolitana teve desempenho muito forte. Depois desta data 
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não aconteceram reuniões no CONDERM e o fundo metropolitano, também não tinha 

recursos.  

A Agência Condepe/Fidem continua desenvolvendo com grupos de municípios 

metropolitanos planos estratégicos territoriais: Território Suape, Território 

Norte/Goiana e Oeste Metropolitano, considerando a pauta do desenvolvimento 

sustentável em áreas de grande dinâmica econômica. Atualmente, a Agência 

Condepe/Fidem faz gestão para a formalização da Governança Interfederativa.  Como 

medida emergencial propõe a criação e instalação de um Grupo de Trabalho 

Interfederativo (em caráter provisório). 

RM Belém (Leonardo Bello - SEDOP) - apresentou que o Pará tem 2 RMs instituídas e 4 

Projetos de Lei de criação de RMs em tramitação na Assembleia Legislativa. Descreveu 

estas RMs e criticou o fato de muitos dos municípios que integram estas RMs não 

possuem dinâmica metropolitana. O sistema de governança ainda está em estudo nas 

2 RMs e o sistema de 1973 não dá conta das novas questões. 

RM Belo Horizonte (Flávia Mourão – Agência RMBH) – a agência RMBH foi criada, em 

2009. A situação atual é fruto da análise do que não deu certo para tentar alternativas. 

Existe uma estrutura de conselho metropolitano que exerce uma função mais 

operacional e dá mais dinamismo. Os representantes da sociedade civil são eleitos nas 

Conferências Metropolitanas. A sociedade civil acabou por montar seu colegiado 

independente que orienta o voto do seu representando do fórum oficial  

RM Curitiba (Thaís Kornin – IPARDES) – Paraná possui 8 RMs, 4 delas criadas logo 

depois da promulgação do EM. A maioria não atende os requisitos técnicos de 

formação de RMs. RMC: Sistema de gestão consolidado com órgão metropolitano 

criado em 1974 e nunca foi extinto. Em termos de articulação ele é bem fraco. O 

Conselho deliberativo não tem participação da sociedade civil e não tem havido 

reuniões. Na prática existem problemas políticos e de articulação entre as esferas 

governamentais a exemplo do que está acontecendo no setor de transporte de 

Curitiba. 
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RM Florianópolis (Lanes Randal – SPG/SC) – A situação da RM Florianópolis se 

aproxima do exigido pelo Estatuto das Metrópoles. Os instrumentos de gestão estão 

sendo aprimorados. O TR do PDUI está pronto para ser licitado. Demais atividades 

estão sendo planejadas. O Colégio superior de prefeitos e o comitê de 

Desenvolvimento da RM se reúnem mensalmente. Existe um convênio de cooperação 

com os municípios em que eles abrem mão das políticas setoriais e abraçam a gestão 

compartilhada. Este convênio dá segurança jurídica ao processo e permite ações de 

longo prazo. 

RM Goiânia (Lucelena Melo - SECIMA) – Criou-se Secretaria de Gestão Metropolitana 

em 1999. Estão analisando o que o Estado tem ou não em termos de legislação para 

adequação ao Estatuto da Metrópole. A lei geral que trata do assunto está em minuta 

para ser encaminhada à Assembleia Legislativa. O Fundo nunca funcionou. O 

CODEMETRO também nunca funcionou. Houve uma reforma administrativa em 2015. 

Desde então a câmara de uso do solo nunca funcionou. Somente a câmara de 

transporte funciona (doze anos da rede de transporte). A câmara de transporte é 

formada pelo Estado, município e Operadoras de Transporte. O Plano Diretor da RMG 

está em andamento. Quem está elaborando é a Universidade federal de Goiás. Houve 

uma paralização da elaboração do plano, mas retornou as atividades nas 2 ultimas 

semanas. Governador quer o plano elaborado até 2018. 

RM São Luís (Yata Anderson - IMESC)– Maranhão tem três RMs. Está havendo uma 

revisão da situação das 3 RMs à luz do estatuto da metrópole. A agência em breve 

estará sendo instituída. Em relação ao fundo, os instrumentos de financiamento foram 

criados, mas não efetivados. O processo eleitoral retardou o processo porque grande 

parte dos prefeitos está no segundo pleito e por isso querem aguardar para haver uma 

legitimidade dos que serão eleitos. Bilhete único e habitação são temas que estão 

sendo pautados. 

RM Porto Alegre (Cristina Maria - FEE) – o debate sobre a problemática metropolitana 

na RM vem desde 2010, quando foi criado o atual arranjo de gestão metropolitana 

(CDM, GGM). Embora, esse arranjo tenha sido construído em cima de consensos, ao 

longo do período ele veio perdendo a capacidade de ação, muito em função das 
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mudanças políticas nos governos municipais e governo estadual. Como essas 

mudanças são inevitáveis, deve-se ter que esse processo tende sempre a ocorrer em 

meio a avanços e retrocessos. Contudo, para gestão metropolitana há, a mais de 

quarenta anos, o órgão metropolitano estadual (Metroplan), que mesmo enfrentando 

várias dificuldades estruturais, é quem de fato consegue efetivar as ações 

metropolitanas. 

RM Rio de Janeiro (Gerard Fischgold – Câmara Metropolitana) – RM com difícil 

arranjo político em relação à capital. A câmara metropolitana foi criada em 2011. A RM 

teve o problema da ADIN e gerou impasses em relação à distribuição dos votos no 

processo decisório. Qual o peso do voto dos prefeitos na câmara metropolitana? Os 

debates não entram nos setores de educação, saúde e segurança pública.  

RM Salvador (Maria Angélica – Procuradoria Geral do Estado) – Procuradora do 

Estado da Bahia: A Região Metropolitana de Salvador é a primeira RM do Brasil que 

teve estruturada sua governança interfederativa após as decisões do STF nas ADIN 

1842-RJ e 2077-BA. A Lei Complementar nº 41/2015, criou a Entidade de Governança 

Metropolitana da RMS e dispôs sobre o Sistema de Planejamento Metropolitano, 

instituiu o Fundo de Mobilidade e Modicidade Tarifária do Transporte Coletivo, criou o 

Fundo de Universalização do Saneamento Básico e autorizou a criação do Fundo de 

Desenvolvimento, da RMS. A EM-RMS se encontra estruturada de acordo com os 

princípios e diretrizes gerais e específicas fixadas no Estatuto da Metrópole, não 

obstante a anterioridade da LC baiana. Foi criada como uma autarquia e se encontra 

em funcionamento com o Colegiado Metropolitano, o Comitê Técnico e o Secretário 

Geral. A Entidade tem um Regimento Interno provisório e ainda funciona em sede 

precária, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, que lhe dá 

suporte administrativo. A Procuradoria do Estado da Bahia trabalha em conjunto com 

a SEDUR, pasta cujo titular exerce as funções de Secretário Geral da entidade de 

governança interfederativa, com o suporte jurídico de sua competência institucional e 

com assento no Comitê Técnico e nas Câmaras Temáticas da entidade. A PGE buscará 

estreitar relações com os órgãos jurídicos dos municípios integrantes da RMS e 

entende que falta maior consciência da importância da gestão compartilhada das RMs. 

Diz que há insuficiência de corpo técnico no Estado e nos municípios e de confluência 
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política para o fortalecimento do modelo de gestão. Os Fundos ainda não se 

encontram estruturados financeiramente e no momento o Estado da Bahia assume as 

despesas relativas a algumas ações, inclusive da contratação de consultoria para 

construção do PDUI. Apenas o Município de Salvador não tem representantes na 

estrutura de governança, o que se espera que aconteça a partir do julgamento da ADIN 

5155-BA que questiona a constitucionalidade da LC 41. Assim, a grande pergunta é: 

como trazer o município sede para integrar a gestão metropolitana permitindo 

avanços mais efetivos?  

RM São Paulo (Rovena Negreiros) – fez uma fala destacando que o debate não deve 

discutir modelos de gestão e sim discutir governança, accountability e 

responsabilidades. Se os prefeitos municipais e o próprio governo do estado não 

perceberem a importância política desta coalisão a metrópole não vai a lugar algum. 

Deve se discutir a partilha de financiamento, pois o entendimento é que na metrópole 

os prefeitos fazem projetos e vem pedir dinheiro, não há sinergia e não colaboram. A 

questão central é saber quando a agenda vai ser assumida como pauta de articulação 

das entidades, levando em consideração o território. Também é importante considerar 

o município central e o peso dele. É preciso uma governança possível. Despertar e 

sensibilizar a consciência da unidade metropolitana. 

d) Debate 

Benny Schvarsberg (Debatedor – Professor associado da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da UNB) – Aponta o desafio de oferecer contribuições diante de um painel 

tão diversificado. O primeiro destaque vem a partir da estrutura da Metrópole. Para 

ele, discutir modelos é uma falsa questão. Mesmo com a heterogeneidade de 

experiências e com o acúmulo feito desde 1973 e suas renovadas formatações, temos 

uma ação coadjuvante. Nunca se conseguiu encontrar quadro político e institucional 

para Metrópole. O prof° destacou que o PND tinha esta intenção mas não deu certo. 

Todos querem o bônus, mas ninguém quer ficar com o ônus. Para debater isso lançou 

6 pontos de debate: 

1 – temos que enfrentar o problema da efetividade dos arranjos institucionais. 
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1.1 Qual a incidência desses arranjos nas FPICs e nas políticas públicas e 

de investimentos privados? 

1.2 Qual a incidência disto nos PPAs e LOAs?  

1.3 Considerar a questão da popularização dos debates dos conselhos 

2 - Qual a capacidade de permeabilidade e publicização dos debates do conselho? Qual 

a possibilidade de permeabilidade e do debate sobre a importância da gestão 

metropolitana? 

3 - Construir pautas bottom-up; 

4 - A efetividades dos arranjos metropolitanos está na compatibilidade dos PDs dos 

municípios com o PDUI. 

a. De modo descentralizado as Operações Urbanas Consorciadas na 

política. Qual a intercambialidade metropolitana dos serviços urbanos? 

5 - Diálogo entre conselhos municipais e conselhos metropolitanos. Reprodução da 

lacuna da inviabilidade do sistema de planejamento funcionamento orgânico do 

arranjo institucional como condição para efetividade 

6 - Valorização e significação das funções das secretarias de planejamento. 

Protagonismos destes órgãos 

7 - Naquilo que diz respeito às RIDEs, o Governo Federal não possui, e nunca foi 

implantado, um Plano de Ordenamento Territorial. Necessidade de um arranjo mais 

interfederativo com a participação da União.  A união tem papel estratégico e com 

potencial de ação efetivo. Esse tema deve ser especificamente debatido. 

Thiago Hoshino (Debatedor – Pesquisador do INCT/Observatório das Metrópoles) – 

inicia a fala destacando que os operadores do direito possuem uma abordagem frágil e 

destaca três aspectos; 

1 - Fragilidade da teoria da jurisdição da forma como o Estado se territorializa; 
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2 - A construção de uma nova institucionalidade em nova escala que vai ocorrer. 

Haverá uma nova distribuição de poder. Que tipo de pacto vai ocorrer?; 

3 - Densificação do dispositivo constitucional é uma mea culpa do municipalismo 

constituinte. O Movimento da Reforma Urbana apostou em um municipalismo que 

ficou refém da estrutura e não consegue ir além das fronteiras e subir para uma escala 

metropolitana. 

Para o debatedor o foco do debate deve ser o compartilhamento das 

responsabilidades e as FPICs. Qual o modelo de governança? Lembrando que deve 

haver uma prevalência dos interesses comuns em face à autonomia. Como incentivar o 

engajamento? Neste sentido, há a exposição de duas questões macro:  

1) Como produzir uma jurisdição que seja móvel, porém, não movediça? Devemos 

pensar a partir das FPICs uma vez que neste contexto o modelo de 

consorciamento se torna inviável. 

2) Como confeccionar uma institucionalidade que preserve a autonomia? 

Neste sentido ainda é preciso pensar quatro instâncias: 

1) Que questões abordar no debate? 

2) Como distribuir o poder de voto? É possível vincular o poder de voto ao 

pagamento/contribuição do fundo? 

3) Qual o limite dos instrumentos normativos  do “parlamento” metropolitano? O que 

seria necessário levar ao legislativo estadual e municipal? 

4) Em relação à organização pública técnica consultiva: qual a natureza jurídica? Pode 

se pensar em uma autarquia intergovernamental vinculada ao organograma de todos 

os entes federados? Qual o tamanho desta entidade? É executivo? Faz licitação? 

Necessidade de pensar controle de gestão. 

Por fim, em relação ao financiamento, abordou-se dois questões; 

1. Vai ter caráter redistributivo? 
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Pontos de destaque  

Centralidade na agenda urbana brasileira é a questão metropolitana; 

Falta centralidade técnica e política – todos querem o bônus do metropolitano, mas evitam o ônus; 

Como confeccionar uma institucionalidade que contemple a autonomia dos municípios e não 

concentre o poder? – ausência de predominância de um ente federativo, mas um nível de 

participação popular e democrática. 

Financiamento – vai ter um caráter redistributivo ou não? Os maiores municípios vão contribuir 

mais para descentralizar isso – existe espaço para captura da mais valia e talvez a instância 

metropolitana tivesse mais capacidade para explorar; 

Como produzir uma jurisdição – móvel, flexível, porém não movediça, ou seja, sem instabilidade – 

manter nova unidade territorial no modelo de consorciamento é inviável; territórios funcionais são 

muito móveis; 

 

 

2. Alguns instrumentos urbanísticos de captura de mais valia podem ser 

utilizados. Observar as potencialidades da conversão de uso do solo rural-

urbana como potencialidade. O perímetro é de interesse metropolitano e por 

isso deve ser matéria de regulamentação. 

 

e) Debate – participação das RMs 

RM Belo Horizonte (Flávia Mourão – Agência RMBH) – ressaltou que a discussão foi 

rica, mas deve considerar de uma maneira mais objetiva a questão da governança que 

depende da adesão dos prefeitos. Os prefeitos não querem conversar. Ainda destacou 

que a questão metropolitana é delicada porque as FPICs estão vinculadas a diferentes 

pastas nas estruturas municipais, com secretários que fazem parte de articulações 

políticas e que dificilmente irão abrir mão de seus poderes em prol de uma governança 

metropolitana. No governo do estado, as secretarias também disputam entre si e não 

conversam. Esperava-se que o Estatuto da Metrópole pudesse estabelecer obrigações 

do estado e municípios em se submeter ao planejamento metropolitano. 

RM Grande Vitória (Letícia Tabachi Silva - Instituto Jones dos Santos) – Vitória está 

atrasada no processo e embora reconheça que a governança é um ponto central na 

discussão, para eles o atendimento das exigências posta no Estatuto da Metrópole 

permanece sendo importante. Como deve funcionar essa instância executiva 
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composta por todos os representantes do poder executivo? Essa instância executiva 

difere da instância colegiada deliberativa que se entende ser o Conselho. Como 

funciona essa estrutura executiva e interfederativa? Qual o desenho? Quem deve 

criar? O estado? O que esta instância executiva vai fazer?  

RM Florianópolis (Lanes Randal - SPG/SC) – Fizeram uma grande análise do contexto 

metropolitano e consideram que a cooperação proposta é aceitável. Existem leis 

municipais que autorizam o caráter de consensualidade, garantem a segurança jurídica 

e continuidade dos programas. Assim como o financiamento autônomo e gestão 

associada. 

Daniel Vila-Nova (Assessor Jurídico do STF) – destaca que o Supremo não dará 

respostas da forma que os estados esperam. No que diz respeito a eventuais anseios, 

enfatiza que o ponto principal é identificar com o quê de fato o município se 

compromete e enquadrar as FPICs na categoria de serviços públicos. Tratar como 

metas em torno de uma função e deixar o município assumir a execução da meta. Em 

relação aos organismos técnicos e executivos: eles devem agir como uma espécie de 

perito, descomprometido com a função em si, mas emitindo alerta para os executores 

que tal ação pode acarretar tal resultado, etc. 

RM Rio de Janeiro (Luiz Firmino – Câmara Metropolitana) – a questão para o Rio de 

Janeiro é o processo decisório do colegiado. O peso do voto do município sede deve 

ser proporcional a sua contribuição, como não ficar dependente da vontade do 

município mais rico? Se ficar refém de uma mudança de governo, como atingir 

legitimidade? 

RM São Luís (Yata Anderson - IMESC) – Como seriam esses mecanismos de captura de 

mais-valia na transformação do caráter rural-urbano do território? 

Thiago Hoshino (Pesquisador do INCT/Observatório das Metrópoles) – Destacou que 

Florianópolis possui uma maior estabilidade no arranjo, mas questionou o que fazer se 

todos os municípios quiserem contribuir com a política de resíduos, mas ninguém 

quiser receber o lixão? Quando os PLs chegarem à câmara de vereadores votará contra 
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o aterro com possibilidade de rescisão da participação. Neste caso o modelo volta a 

ficar atrelado à instabilidade política. 

Quanto às instâncias o palestrante crê que é um debate difícil. Imagina que seja 

possível a gestão em instâncias diferente.  

Fernando Couto (Ministério das Cidades) - fez uma comparação do arranjo de gestão 

à uma sociedade anônima, mas destacou que há uma massa cinzenta que o Estatuto 

da Metrópole não fala, - deve ser interpretado a partir da realidade de cada RM a 

partir do laboratório legislativo defendido por Daniel. Para ele, no Planejamento, as 

decisões têm o perigo de serem revistas e isso faz parte do jogo. Há vários limites para 

o que deve ser feito, mas a qualificação das assessorias parlamentares 

(profissionalização do legislativo) pode trazer uma estabilidade que se perde na 

mudança de mandatos. 

Thiago Hoshino (Pesquisador do INCT/Observatório das Metrópoles) – Ressaltou que 

esta estabilidade de representação dos municípios e a ratificação das decisões estão 

relacionadas também ao nível de participação popular. Quanto mais participação, mais 

pressão política ao legislativo.  Também se pode regular o rito de revisão das decisões 

tomadas e vinculá-lo ao aval de instancias técnicas internas. Em relação à conversão de 

uso rural-urbano há um vazio regulamentar. 

 

3.2 Segundo dia – Sessão 2  

a) Abertura da oficina 

Bárbara Marguti (Coordenadora de Estudos em Desenvolvimento Urbano do IPEA) – 

fez a abertura da mesa apresentando o primeiro bloco que trataria dos instrumentos 

do PDUI. Para isso, apresentou Luis Paulo Bresciani como primeiro palestrante. 

a) Apresentação dos palestrantes 

Luiz Paulo Bresciani (Palestrante – secretário executivo do Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC) – A fala foi iniciada abordando a forma com que os municípios têm 

participado do PDUI da RMSP. Neste sentido buscou enfatizar a articulação do 
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Consórcio do ABC o qual envolve sete municípios do Sudeste da RMSP e que possui 

identidade e diversidade relevante na metrópole. Na sequência esclareceu que o 

Consórcio tinha uma história de 25 anos de organização, seis deles como consórcio 

público. Ressaltou a atuação do Consórcio na construção de uma consciência de 

cooperação e a história de planejamento. Este planejamento associava o Plano de 

Desenvolvimento do ABC com a lógica dos PPAs. Ao apresentar a estrutura do 

Consórcio do ABC, o palestrante ressaltou a criação de grupos de trabalhos que 

tornam o consórcio multitemático. Essa articulação plural resultou em várias ações 

emblemáticas, dentre elas as obras da rede de piscinões que minimizava o efeito das 

enchentes a partir de mecanismos de drenagem.   

No desenvolvimento da fala, o palestrante falou do uso do Consórcio como um 

instrumento de articulação política: organismo de planejamento regional e de 

execução de projetos. Explicou que a execução era pensada pelo Consórcio, mas 

direcionada a cada um dos municípios para atuação em sua correspondente área de 

competência. Neste sentido destacou que o processo de participação no PDUI guarda 

relação com a elaboração do PDA-ABC que está sendo elaborado pela UFABC, a partir 

de um convênio com o Consórcio. Neste processo existem pesquisas integradas com os 

grupos de trabalho.  O objetivo do PDR é traçar uma estratégia para a economia 

regional dado que a região possui uma dependência da indústria automotiva e 

petroquímica. No entanto, o PDR visa diversificar a matriz incentivando uma maior 

intensidade tecnológica nos empregos. Para isso algumas estratégicas no campo do 

zoneamento, habitação, preservação de mananciais, transporte e risco geológico são 

pensadas para compor o plano. Estas estratégias consideram a inserção do ABC na 

área de influência de São Paulo e da Baixada Santista. Para isto ele ressalta a 

importância da articulação com município sede da metrópole e a articulação com 

outros consórcios. A ideia é reforçar a importância de uma governança compartilhada.   

Em relação ao debate acerca da representação dos municípios em uma articulação 

metropolitana, nos debates do PDUI a representação é do Consórcio e não dos 

municípios. Nesta representação, é defendida a criação de uma plataforma digital, a 

integração tarifária, a questão da mudança climática além da remoção de famílias em 

situação de risco extremo.  Com estas metas, a atuação do Consórcio se depara com 
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alguns desafios: trabalhar num cenário futuro inserido num projeto regional, a 

definição de programas prioritários, a construção de um sistema de informações 

metropolitanas, além de fomentar capacidades e recursos técnicos e políticos para 

alcance dos objetivos.  

Para finalizar destacou o problema dos prazos de elaboração do PDUI da RMSP e 

chamou atenção para a importância de se respeitar a dinâmica eleitoral a fim de 

preservar a qualidade do debate e a legitimação do planejamento. 

Bárbara Marguti (Coordenadora de Estudos em Desenvolvimento Urbano do IPEA) – 

Fez uma fala apontando as principais vantagens da experiência do Consórcio do ABC e 

apresentou o segundo palestrante. 

Roberto Monte – Mór (Palestrante – Professor associado no Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional – CEDEPLAR – UFGM) – apresentou a 

experiência da RMBH a qual tem um processo de elaboração do PDUI sendo 

desenvolvido desde 2009. Atualmente o PDUI está em vigor e o Macrozoneamento já 

em processo de votação na Assembleia. Destaca que o macrozoneamento foi realizado 

pela UFMG e problematizou o papel da universidade nesse processo.  Falou da 

resistência em trabalhar com a universidade, pois parte do executivo estava querendo 

trabalhar com consultoria internacional. Neste sentido a Universidade se colocou a 

favor de uma proposta de montar um processo de consolidar um sistema de 

planejamento metropolitano. A intenção seria montar relações horizontais para 

capturar um saber científico que emanava da vida cotidiana. Neste sentido, 

trabalharam com a categoria de sujeito-cidadão. Apesar da resistência, foi possível 

consolidar uma frente de vereadores e uma frente de cidadania. No decorrer da 

mobilização a Agência Metropolitana se transformou em uma grande parceira que 

comprou a ideia defendida pela UFMG. 

O plano foi desenvolvido a partir de aspectos como: reestruturação da territorialidade 

e propostas institucionais. Para isso, o debate se desenvolveu abordando 4 eixos 

temáticos: acessibilidade, sustentabilidade, seguridade e urbanidade. Também chegou 

a falar da metodologia de criação de LUMEs: lugares de Urbanidade Metropolitana. 
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Para isso a agricultura urbana surgiu como novo eixo juntamente com os conceitos da 

trama verde e azul. 

Em relação ao macrozoneamento em si, o palestrante falou da lógica das ZIMs (Zonas 

de Interesse Metropolitano) e das AIMs (Áreas de Interesse Metropolitano). Em 

termos políticos, destacou que os municípios veem na Universidade um interlocutor 

que pode inclusive levar as demandas deles ao Governo do Estado. Enquanto a 

população também aposta em uma imparcialidade e objetividade neste processo 

coordenado pela academia.  

A elaboração do Macrozoneamento se deu a partir de várias oficinas públicas. As 

principais propostas foram o estabelecimento do coeficiente 01 para toda a metrópole 

e a implantação da trama verde-azul.  A partir desta trama seriam implantado os 

LUMEs. Neste sentido, com o Macrozoneamento concluído, serão revistos os planos 

diretores de 10 municípios da RMBH que irão se adaptar aos parâmetros definidos 

pelo macrozoneamento. 

Ana Paula Bruno (Palestrante – Diretora de Políticas de Acessibilidade e 

Planejamento Urbano da SNAPU) – a fala da palestrante enfocou os desafios do tema 

e a aproximação com o IPEA. O Ministério das Cidades tem consciência da distância 

deles com a questão metropolitana. Neste contexto, enfatiza que uma das dificuldades 

do debate se refere à diversidade de realidades das metrópoles brasileiras.  Uma 

segunda dificuldade que se tem que lidar é relativa à expectativa que há em relação ao 

Ministério das Cidades. Neste sentido propõe dar um passo para trás no debate e 

aprofundar a discussão acerca de alguns pontos: como o fundo é operacionalizado? O 

que é Desenvolvimento Integrado?  O que significa planejamento integrado? 

(necessidade de esclarecimento do que são os níveis de planejamento) Qual o 

interesse comum que foi formulado? (Neste sentido nem tudo poderia subir para o 

nível metropolitano) qual é a matriz de responsabilidade? O que diz o estatuto das 

metrópoles? Qual a interpretação? O que é essencial para o planejamento na escala da 

metrópole? (reconhecimento e definições dos padrões de desenvolvimento). Qual a 

agenda urbana ambiental?  
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Seria importante observar a dicotomia entre a lógica da cooperação e da competição 

dos municípios. Assim como adotar sistemas de classificação do território a partir de 

uma legibilidade. O PDUI deve adotar medidas orientadoras do perímetro urbano e 

algum tipo de estabilidade de planejamento. Estabelecer zoneamentos vocacionais 

sem índices urbanísticos. Importante o estabelecimento de modelos de compensação 

de serviços ambientais. Além disto, o PDUI e o Macrozoneamento tem que estabelecer 

a Função Social da Propriedade e o coeficiente básico 01 para que haja parâmetros 

justos de definição de estoque de outorga. 

 

Rodada Regiões Metropolitanas 

RM São Paulo (Rovena Negreiros e Diana Motta) – destaca que a vantagem na 

elaboração do PDUI da RMSP é a participação efetiva da Prefeitura de São Paulo. 

Assim, dentro do planejamento do município-sede começa a haver um processo de 

conscientização sobre como SP tem que se estruturar de forma a se adequar à 

demanda metropolitana. O MP sempre é convidado para participar do processo, mas 

não comparece. Neste sentido, o Governo do Estado está enviando o áudio de todas as 

audiências públicas para o MP para evitar qualquer contestação do processo 

participativo, a EMPLASA está elaborando o PDUI com equipe própria, sem a 

contratação de consultoria externa.  Um dos pontos importantes da audiência que é 

válido deixar registrado é que todos os participantes tem deixado claro que entendem 

o que significa interesse comum. E os prefeitos têm participado não somente das 

audiências de sua região, mas tem aparecido em outras para consolidar algum tipo de 

articulação política. 

RM Salvador (Livia Maria Gabrielli – Secretaria Geral de Desenvolvimento Urbano) – 

destacou a importância da formalização das regiões e da estrutura de governança.  

Reforçou o contexto da RMS em que o município-sede (Salvador) não participa da 

Entidade Metropolitana. Havia uma empresa metropolitana (CONDER) que foi 

responsável pela montagem de um sistema de informações (INFORMS) e com 

capacidade técnica instalada para dar suporte aos municípios. Atualmente existe uma 

entidade metropolitana que está desenvolvendo o PDUI a partir do comitê. Estão no 
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momento de debate interno. A questão da consciência e visão metropolitana é 

importante. Em Salvador o entendimento acerca deste conceito é frágil. Existe um 

problema setorial onde as políticas setoriais também não se veem metropolitanas. O 

conselho das cidades possui uma esfera de debate metropolitano. Este debate retorna 

aos municípios participantes. De forma operacional o PDUI vai ser elaborado a partir 

da contratação de uma empresa através de licitação, a qual irá elaborar o PDUI 

juntamente com a equipe de planejamento da SEDUR - de forma enriquecer a 

discussão técnica, trazer novos conteúdos e trabalhar com a participação social -, 

objetivando a construção de um novo pensar metropolitano integrado, 

diferentemente das contratações de consultorias tradicionais que entregam pacotes 

prontos ao contratante. 

 

RM Rio de Janeiro (Luiz Firmino - Câmara Metropolitana) – O Rio nunca teve plano 

metropolitano. O plano que está sendo desenvolvido tem apoio do Banco Mundial 

que, para financiar outras ações no município, pautou a gestão metropolitana e exigiu 

o Plano metropolitano. Neste sentido a execução do PDUI está a cargo do escritório 

Jaime Lerner, um escritório de Barcelona e outros parceiros internacionais. O plano 

está sendo elaborado a partir de um diagnóstico, uma visão de futuro, o 

desenvolvimento de ações com base em seis eixos, uma modelagem institucional e o 

estabelecimento de instrumentos de implantação. 

RM Porto Alegre (Cristina Maria - FEE) - Desde a criação do novo arranjo de gestão na 

RM em 2011, já havia a intenção de elaborar um planejamento estratégico até o final 

de 2012, e um plano diretor metropolitano até o final de 2013, que, por vários 

conflitos de governança, não se conseguiu realizar. Com o EM, a discussão sobre o 

planejamento metropolitano voltou ter ênfase na RM. Com isso, no âmbito estadual, 

foi criado um grupo de estudos formado por três órgãos estaduais (Secretaria do 

Planejamento, Metroplan e Fundação de Economia e Estatística) para discutir uma 

possível metodologia de elaboração do PDUI, em que se buscou fazer um 

levantamento das possibilidades e limites para desenvolvimento do plano, assim 

como, nivelar o conhecimento dos envolvidos e interessados no processo, para que o 

debate pudesse avançar. No entanto, foi questionado que em função da exigência da 
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gestão compartilhada não caberia desenvolver um plano somente sob a perspectiva da 

visão estadual, outros atores deveriam ser envolvidos, principalmente os municípios. 

Dado que um dos entraves destacados para desenvolvimento do plano seria, em 

primeiro lugar, a adequação da legislação, também foi suscitado o envolvimento do 

legislativo. Neste sentido, foi montada uma Comissão Especial na Assembleia 

Legislativa do RS, para debater a adequação do contexto da RMPA ao Estatuto da 

Metrópole. Nos debates foram questionados, principalmente, quais critérios iriam ser 

adotadas para inclusão de municípios às RMs e os critérios de criação de outras RMs 

no estado. Outras questões surgiram: qual a arquitetura funcional da governança? 

Quais seriam as FPICs? Entre elas se destacaram a Mobilidade, Saneamento, Turismo, 

e Segurança. Este debate também destacou a ausência de fundos para financiamento 

das ações, com a observação que desde a criação do novo arranjo, havia perspectiva 

da criação de um fundo metropolitano. A palestrante deu destaque à formação de um 

comitê de redução de conflitos e o papel do órgão metropolitano como articulador da 

governança plena, que foram algumas das recomendações da Comissão da AL-RS. 

 

RM São Luís (Yata Anderson - IMESC) – Estão estabelecidos critérios básicos para 

serem considerados no PDUI. Houve uma troca de informação com outras RMs. 

Desistiram de empresas e resolveram contratar a Universidade (UEMA/IMESC). Estão 

fazendo acordos com os municípios para consolidar a mobilização. 

RM Goiânia (Lucelena Melo - SECIMA) – A história metropolitana é pequena. Em 2015, 

por questões financeiras, o planejamento metropolitano em curso foi interrompido. 

Recentemente o Governador autorizou a verba para retomada das atividades. A 

Universidade Federal está envolvida, mas ainda não começaram a elaborar o Plano. 

RM Florianópolis (Lanes Randal - SPG/SC) – destacou que o BNDES financiou o 

desenvolvimento de um Plano Sustentável que está sendo referência para o Plano 

Metropolitano. Este plano tem auxiliado na revisão dos planos diretores de vários 

municípios. O Governo está buscando um crescimento inteligente respeitando a 

autonomia dos municípios. Ressaltou a importância da captura dos investimentos 

públicos em infraestrutura pelas OUCs. Os desafios estão sendo trabalhados nos eixos: 

conectividade, desenvolvimento urbano, mobilidade, saneamento e meio ambiente. 
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RM Curitiba (Thaís Kornin - IPARDES) – Questão básica: novo arranjo. Não houve 

interesse político em implantar a proposta de novo arranjo presente no PDI 2006. Em 

sua essência ele se assemelha com as diretrizes contidas no EM. Existe uma resistência 

política às transformações.  Importante destacar que o enfrentamento dos problemas 

metropolitanos não é somente uma questão de gestão e sim uma questão de poder. 

Existem iniciativas importantes no debate público do Estatuto da Metrópole 

desenvolvido pelas esferas governamentais e não governamentais, que ajuda na 

conscientização e na construção do PDUI. Houve a instalação de um comitê gestor e de 

uma comissão de estudos técnicos por parte do governo estadual. Neste sentido há 

uma articulação destas esferas com o debate público. Houve elaboração de cartas que 

sistematizaram demandas metropolitanas. Neste sentido destacam-se 3 questões: 

1. A necessidade de revisão da legislação relativa à gestão metropolitana; 

2. Ênfase nas novas regras de constituição de novas RMs e revisão do contexto 

das RMs já estabelecidas; 

3. Os mecanismos de financiamento são fatores preponderantes da gestão 

metropolitana. 

Foi relatada ainda uma segunda carta que destacava princípios de governança 

participativa e da necessidade de espaço para eleição dos membros da sociedade 

civil.RM Belém (Leonardo Bello - SEDOP) – não há nem embrião de PDUI. Acha 

importante o empoderamento e a construção da consciência metropolitana. 

Atualmente o governo constituiu grupos metropolitanos para promover a 

sensibilização dos municípios para trazerem para seus planos diretores a esfera 

metropolitana. O Governo está sem recurso próprio e ainda alinhando parcerias junto 

às universidades e centros de pesquisa. 

RM Recife (Suely Jucá Maciel - Fundação Joaquim Nabuco) - Iniciou a fala destacando 

que o Ministério das Cidades tem papel fundamental no financiamento da metrópole. 

Entende que falta uma maior definição de um arranjo metropolitano federal – 

interfederativo (federal, estadual e municipal). Elencou a necessidade de ser definido o 

que será trabalhado no PDUI: O que compete ao PDUI, quais as principais temáticas? O 
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que é essencial para o planejamento na escala metropolitana: vetores do crescimento 

da cidade metropolitana, agenda ambiental (desastres, mudança climática), o 

macrozoneamento. Será possível usar os Instrumentos Urbanísticos do Estatuto da 

Cidade? Escala metropolitana e escala municipal: matriz pactuada de execução da 

política. O PDUI orienta e compatibiliza-se com os Planos Diretores Municipais.  

A Agência Condepe/Fidem tem plano metropolitano elaborado em 2002, com 

participação dos municípios e trabalhado por eixos estratégicos (FPICs) e Territórios 

Estratégicos (grupo de municípios).  Após este foram desenvolvidos vários outros 

planos de natureza regional nestes territórios metropolitanos. Estes planos 

consolidados com os Planos Diretores dos municípios da RM.  

No debate metropolitano conduzido pela Agência foram realizados 5 Seminários 

(2013/2015) - Desafios Metropolitanos, 01 Ciclo de Debates (06/2015) e um Seminário 

Ministério Cidades (08/2015) com a participação de  técnicos  dos governos estadual e 

municipais  e entidades afins. 

RM Grande Vitória (Letícia Tabachi Silva - Instituto Jones dos Santos) – O grupo 

executivo definiu as FPICs. Foram promovidos seminários e debates como, por 

exemplo, a apresentação dos Planos Diretores dos municípios que compõe a RMGV, a 

fim de contribuir na definição do TR e da forma de elaboração do Plano. Foi construído 

um cronograma e definiram que a mobilidade é o carro chefe do debate 

metropolitano. O estudo de uso e ocupação do solo vai ajudar nesta reflexão. 

Destacou que chamou a equipe da RMBH para troca de experiências para a elaboração 

do TR. Hoje estão decidindo sobre a dispensa de licitação. Definiu-se que o plano deve 

tratar da modelagem institucional e conter um plano de mobilização social. 

Debate 

Vitor Carvalho Pinto (Debatedor – consultor legislativo do Senado Federal nas áreas 

de Desenvolvimento Urbano) – iniciou a fala abordando como as RMs veem a 

vinculação dos Planos Diretores com a Gestão Metropolitana. Aconselhou fazer menos 

do que os técnicos se propõe a fazer, pois entende ser uma questão que não exige 
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tanta complexificação. Para o debatedor, tem que se discutir o que significa 

macrozoneamento. Vai ter um zoneamento que já se esgota no plano? 

Em relação às FPCIs destacou que já existe um modelo de gestão que funciona. Neste 

sentido pode-se fazer um debate sobre a nova demanda do Estatuto da Metrópole e 

fazer o enquadramento destes serviços no modelo existente e que as obras estaduais 

sejam encaixadas no plano. É necessária a padronização da linguagem dos Planos, 

propõe padronização nacional. Observou que há metrópoles que já têm planos, como 

a RMBH e RMRecife, e destacou que para as outras que não possuem a palavra chave 

é Termo de Referencia. É no TR que o objeto do contrato é definido. Sugeriu fazer uma 

discussão específica sobre TR e a metodologia adotada para que o processo possa 

avançar.  

Carmén Lúcia (Debatedora – Coordenadora de Informações Metropolitanas da 

Câmara Metropolitana e Integração Governamental do Rio de Janeiro - SEGOV) – 

Apresentou o Sistema de Informações do Rio de Janeiro e destacou que o processo de 

planejamento seguia a lógica colaborativa. Era formado pelo suporte do PDUI e o 

Sistema de Planejamento e Informação Metropolitano. Há o entendimento que a 

informação é parte básica para elaboração, execução e monitoramento do plano. O 

objetivo seria prover informação para a gestão. Neste sentido o sistema conta com 

base de dados geográficos que integra o cadastro multifinalitário integrado. A principal 

questão levantada é: com o sistema em construção é necessário definir que 

informações são relevantes ao processo de planejamento. Que dados colher? Que 

dados disponibilizar? Quais os indicadores de monitoramento? 
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Pontos de destaque 

Preocupação em simplificar o que é o PDUI: entender a diversidade do Brasil, especificidades 
territoriais;  

Discutir a definição de Macrozoneamento: o EM cita zonas especificamente metropolitanas, tem 
que entrar na discussão; Aprofundar essas questões; 

FPCIS – modelo metropolitano pela estadualização; fazer um enquadramento urbanístico desses 
serviços, sobretudo na questão da mobilidade; PDUI oportunidade de que as obras estaduais 
sejam enquadradas no plano urbanístico; obras municipais têm que atender algumas diretrizes do 
EM; 

Padronização dos conceitos e das linguagens dos PDs; - ex: linguagem visual etc. Padronização 
Nacional; 

Sugestões: 

- Fazer uma discussão sobre termo de referência (TR); Apresentação completa dos elementos 
existentes; e discussão do termo de referência; 

Definir qual o objeto do plano e depois elaborá-lo; há uma mistura recorrente entre esses temas; 

Proposta de rede colaborativa; - PDUI + Sistema de planejamento e informações metropolitanas – 
são integradas, geralmente pensadas de forma separadas; 

Visão de futuro – modernização dos processos de gestão da informação; atingir os municípios para 
extração dos dados necessários; 

Sistema construído a partir de reuniões sistemáticas; capaz de agradar os municípios e municiar o 
sistema metropolitano; 

Sistema de informação tem que estar previstos nos planos; 

 

b) Debate – participação das RMs 

RM São Paulo (Rovena Negreiros e Diana Mota) – destacou a importância do sistema 

de informação. A EMPLASA está em fase de implantação do sistema de informação. 

Cartografia atualizada cedida pelo Governo do Estado a todos os municípios. Voltou a 

falar da importância de se discutir o que significa macrozoneamento. O zoneamento 

deve instituir índices urbanísticos? Importante trabalhar com universidade e promover 

workshops sobre temas específicos. 

RM Porto Alegre (Cristina Maria - FEE) – Acredita que não deve haver estandardização 

e sim customização de planos. Debate do TR não é tão essencial, porque em muitos 

casos um plano constituído a partir de um padrão não tem aplicabilidade em 

diferentes contextos. A palestrante deu destaque à necessidade de apoio às RMs em 

termos de financiamento pelo Governo Federal. 
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RM Rio de Janeiro (Luiz Firmino - Câmara Metropolitana) – Faz coro com São Paulo. 

Destaca que no caso da RMRJ, o TR prevê um banco de horas para contratação de 

consultores da universidade em momentos específicos. Reforça a necessidade de fazer 

com que todos os planos setoriais e regionais da RM se integrem ao PDUI. O Rio está 

tendo a chance de fazer tudo o que deveria ter feito. 

Luis Paulo Bresciani (Secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC) – 

chamou atenção novamente para a problemática do calendário. É necessário tempo e 

mobilização dos municípios para garantir a qualidade e legitimidade do processo de 

planejamento. Qual o cronograma dos PDUIs? Começando a trabalhar com uma gestão 

sem ter a outra para referendar é um problema. Tem que se aprofundar ainda o 

debate sobre financiamento, garantias e crédito. 

RM Salvador (Livia Maria Gabrielli - Secretaria Geral de Desenvolvimento Urbano) – 

no caso da Bahia há uma herança no campo do estabelecimento de um Sistema de 

Informações. Existe uma capacidade instalada necessitando de restruturação. Não 

concorda em discutir TR, pois acredita que não há modelo. O que se deve discutir é um 

conteúdo mínimo. Quais os dados básicos para o Sistema de Informações? 

RM São Paulo (Rovena Negreiros) – é necessário discutir o que é a execução o plano. 

O que significa o Conselho? Enfatizou a fala do Ministério das Cidades quando fala de 

diversidade e destacou que o grande desafio é encontrar uma abordagem adequada 

que respeite a dinâmica urbana local. Sugeriu que o estado e a União ofereça uma 

rodada de debate sobre temas chave. Acha que a proposta de padronização é algo 

muito complexo e polêmico. O modo de agir deve ser simplificador e que não gere 

complexidades no mar de legislações inoperantes. 

 

3.3 Segundo dia - Sessão 3 

a)  Balanço Workshop Monitoramento Local e Regional dos ODS no Brasil 

Igor Pantoja (Casa Fluminense) – apresentou o que foi discutido na segunda-feira 

(16/05) pela manhã no evento promovido pela GIZ-SDSN no Brasil. Iniciou comentando 

o estado da arte dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ONU) no Brasil, 
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descreveu o histórico dos ODM (Objetivos do Desenvolvimento do Milênio) para Porto 

Alegre e a compatibilização dos ODMs com os ODS. Falou sobre o Programa Cidades 

Sustentáveis - e os compromissos de gestão dentro de uma plano de metas que 

incentiva a criação de estrutura de monitoramento da gestão pública. As iniciativas 

estão divididas em 12 eixos temáticos que inclui esse monitoramento associado com 

as ODS. O palestrante propôs debates sobre a institucionalização e monitoramento das 

ODS e o uso de índices já existentes para o monitoramento. Este monitoramento é 

uma chance para a sociedade civil criar uma plataforma comum. Durante o encontro, 

um dos elementos apontados envolveu reconhecer a expertise da sociedade civil na 

definição desses instrumentos. Importaria incorporar a perspectiva de que está na 

ponta dos processos para somar ao esforço de monitoramento e readequação dos 

métodos de alcance dos objetivos. 

b) Próximos passos 

 

c) Ana Paula Bruno (Diretora de Políticas de Acessibilidade e Planejamento 

Urbano da SNAPU) – destacou que a partir desta aproximação com o IPEA o 

Ministério das Cidades está se propondo a elaborar um primeiro produto para 
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ser enviado para o HABITAT III: o Estatuto da Metrópole comentado que não se 

restringe apenas à lei comentada. O Ministério das Cidades pretende ampliar as 

discussões sobre os critérios de instituição das RMs - reconhecendo que há 

certa elasticidade no conceito. Admite que dê para trabalhar com uma 

modelagem e cruzamentos de dados. Além disso, o Ministério das Cidades quer 

trabalhar com um grupo de discussão ampliado, algum tipo de fórum, com os 

municípios participando deste fórum. A proposta é que se construa uma 

agenda de trabalho para este fórum. Debate com as RMs 

RM São Paulo (Rovena Negreiros) – chama atenção para o calendário geral e político. 

Mesmo que alguns não estejam com estrutura firmemente caminhadas, já existe algo 

para se trabalhar. Lembrou do papel do FINEM e destacou que o problema não é de 

institucionalidade e sim de pactuação. O que queremos das RMs? 

RM Grande Vitória (Letícia Tabachi Silva - Instituto Jones dos Santos) – A ideia de 

manter esse debate do fórum dentro da rede do IPEA é mais acertada. O seminário foi 

proveitoso. Acredita que estruturas de debates precisam ser criadas, mas não precisa 

criar novos espaços. A rede já existe. 

RM Rio de Janeiro (Luiz Firmino - Câmara Metropolitana) - chamou a atenção sobre o 

financiamento da metrópole e enfatizou o papel das rodovias, barcas, pedágios no 

financiamento metropolitano. São serviços metropolitanos e devem ser mais bem 

explorados. 

Luis Paulo Bresciani (Palestrante – secretário executivo do Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC) – Voltou a falar no calendário. De fato, se o importante é pacto, é 

importante levar em consideração o cronograma político das prefeituras. O tempo 

precisa ser considerado no decantamento e formação de consciência da problemática 

metropolitana. 

RM Recife (Suely Jucá Maciel - Fundação Joaquim Nabuco) – a rede é muito 

importante e podemos pensar em outros avanços. Propôs o debate sobre: que plano é 

esse? Qual o tamanho? E a governança interfederativa? Qual o papel do Ministério das 
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Cidades? Como vamos implantar o plano? Qual peso dar aos diversos projetos? Quais 

os critérios de alocação de recursos? 

RM Salvador (Maria Angélica - Procuradoria Geral do Estado) – Existe agendamento 

das reuniões da rede? 

Marco Aurélio (Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do 

Ipea) – a oficina teve o objetivo de fazer esse balanço e agora o IPEA terá que pensar 

essa agenda. 

RM Salvador (Maria Angélica - Procuradoria Geral do Estado) – Chamou atenção para 

a participação das Procuradorias Gerais dos Estados nos debates. As PGEs são 

parceiras valiosas. A PGE tem uma rede insipiente, mas que pode ajudar. 

RM Belém (Leonardo Bello - SEDOP) – questiona até quando ainda haverá debate 

sobre o estatuto e que se deve avançar de forma mais pragmática, pois os prazos são 

curtos. Sugeriu a possibilidade de videoconferências para ampliar o debate e ajudar 

àqueles grupos que não conseguirem recursos para se deslocar. Realizou um convite 

para contribuições na 3ª coletânea “Urbanização e Meio Ambiente” que será 

organizado pela Universidade da Amazônia. 

RM Salvador (Maria Angélica - Procuradoria Geral do Estado) – lembrou que mesmo 

as RMs mais avançadas ainda não conseguiram implementar os PDUIs e que o fórum é 

importante. 

RM Florianópolis (Lanes Randal - SPG/SC) – Avalia que Florianópolis está no caminho 

certo. O sistema de informações do IPEA desenvolve importante papel. Ressaltou que 

o jurídico tem acompanhado o processo por lá para minimizar conflitos. Espera 

continuidades das ações. 

RM São Luís (Yata Anderson - IMESC) – propôs que o IPEA orientasse e acompanhasse 

as instituições estaduais que estão liderando o processo de adequação ao estatuto da 

metrópole. E auxilie no fornecimento de dados. 

Encerramento da Oficina. 

 


