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Apresentação do GT
O GT Política Urbana IABsp reúne os representantes do Instituto nas instâncias com foco
na política urbana do município de São Paulo: o Conselho Municipal de Política Urbana
(CMPU), o Conselho Municipal de Habitação (CMH), os conselhos das Operações Urbanas
e Operações Urbanas Consorciadas, a Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU),
a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) e Conselhos Gestores de ZEIS. O
grupo de trabalho se propõe a integrar o debate sobre a política urbana municipal, que
muitas vezes se fragmenta setorialmente em análises específicas, mas que necessita de
uma leitura estratégica da cidade como um todo. Por outras vezes, os temas debatidos nos
conselhos citados se repetem, e faz-se necessário um posicionamento unificado das pautas
apresentadas para que ganhem peso no debate sobre a política urbana e possam fortalecer
o interesse coletivo dos canais de participação.
Objetivos
Os objetivos do GT Política Urbana do IABsp se relacionam com (i) a unificação do debate
sobre as pautas dos referidos conselhos e suas estratégias de atuação, e também com (ii)
a democratização da informação dos temas da política urbana para fora dos ambientes
institucionais, a fim de que a sociedade como um todo possa se apropriar do debate público
e participar da construção democrática das pautas urbanas.
Os principais eixos de atuação e pesquisa são:
● Planos e projetos urbanos

●
●
●
●
●
●
●

Instrumentos urbanísticos
Legislação urbanística
Políticas de habitação e assistência social
Políticas de mobilidade
Sistemas urbanos e ambientais
Gestão democrática
Direito à cidade
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Atividades, produtos e/ou projetos que pretendem realizar
● Compartilhamento das reuniões, pautas e deliberações dos conselhos que
compõem o GT
● Debates transversais sobre temas que são comuns nos respectivos conselhos

●
●
●
●
●
●
●

Reuniões estratégicas para definição de posicionamentos comuns entre os
conselhos
Elaboração de cartas abertas, ofícios e comunicados institucionais que envolvam
pautas comuns entre os conselhos
Participação em consultas públicas apresentadas pela política urbana (textos em
consulta online ou audiências públicas)
Realização de discussões públicas sobre temas estratégicos da política urbana
municipal (lives ou debates presenciais)
Realização de seminários de pesquisa, abertos ou fechados, para debater os temas
mais complexos e estratégicos da política urbana municipal
Elaboração de material de divulgação sobre temas estratégicos em pauta na
política urbana municipal
Elaborar um balanço cidadão da implementação do Plano Diretor e propostas para
sua revisão

Lista de integrantes do GT
● Simone Gatti
● Gabriela de Matos
● Natasha Mincoff Menegon
● Marcela Alonso Ferreira
● Mariana Kimie Nito
● Natalie Barusso
● Guido Otero
● Catharina Teixeira
● Estevão Sabatier
● Camila Savioli Silveira
● Isadora Borges
● Laisa Stroher
● Caio Boucinhas
● Samira Rodrigues
● Ana Akaishi
● Beatriz Kara
● Guilherme Petrella

