
13/09/2019 Taboão da Serra dá exemplo de mobilização – PDUI RMSP

https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=1782 1/5

Taboão da Serra dá exemplo de mobilização

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=1782)

Home (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp) / Notícias (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?cat=15) / Taboão da
Serra dá exemplo de mobilização

 Home (/rmsp)  PDUI (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=271)

 RMSP (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=56)

 Ques. Metropolitanas (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=160)

 Comitê / Comissão (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=5094)

 Equipe Emplasa (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=12533)

 Notícias (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?cat=15)

 Reuniões (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=297)

 Audiências (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=311)

 Docs. Trabalho (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=4948)

 Docs. PDUI (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=755)

 Biblioteca (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=60)

 Contato (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=62)


https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=1782
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?cat=15
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=271
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=56
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=160
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=5094
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=12533
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?cat=15
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=297
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=311
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=4948
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=755
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=60
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=62


13/09/2019 Taboão da Serra dá exemplo de mobilização – PDUI RMSP

https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=1782 2/5

A audiência de mobilização do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região
Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP) realizada na noite de ontem, 27, em Taboão da
Serra, município com mais de 270.000 habitantes encravado na Sub-região Sudoeste, foi
muito prestigiada pela Câmara Municipal da cidade.

O próprio presidente da Casa, vereador José Aparecido Alves, ou “Cido da Yafarma”, como é
mais conhecido pelos seus eleitores, recebeu a equipe da Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano (Emplasa), políticos e sociedade civil e abriu os trabalhos.

Em pleno horário de rush, em que técnicos paulistanos experimentaram na pele, para chegar
ao local, algumas das graves carências locais de mobilidade e trânsito, o evento teve início
pouco antes das 19h, com mais de 70 pessoas presentes.

À mesa principal foram chamados, além do presidente da Casa, o diretor de planejamento da
Emplasa e responsável pelo PDUI-RMSP, Fernando Chucre, a coordenadora da Sub-região
Sudoeste, Brígida Sacramento, a técnica da Emplasa Eloysa Raymundo Rolim e o
superintendente do Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo
(Conisud), Djalma Almeida.

“Fico muito feliz em receber na Casa do Povo os técnicos da Emplasa para, juntos,
discutirmos o PDUI e a importância de políticas públicas regionais e tenho certeza de que
sairemos mais ricos do que entramos aqui”, foram as primeiras palavras do vereador Cido da
Yafarma, que con�rmou a importância do momento.

Fernando Chucre também agradeceu a receptividade dos cidadãos de Taboão e chamou a
atenção da plateia para a oportunidade que a construção do PDUI poderá trazer no sentido da
equalização ou reequilíbrio das oportunidades. Destacou ainda a importância de todos se
sentarem à mesma mesa para discutir problemas e soluções comuns à Sub-região e, num
universo ainda maior, à Região Metropolitana de São Paulo.
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Brígida Sacramento também agradeceu a presença de todos e, em especial, o empenho na
divulgação do PDUI pelo vereador Cido da Yafarma, animando a plateia com a a�rmação de
que hoje todos somos cidadãos metropolitanos e que Taboão pode se orgulhar de sua
mobilização positiva.

Eloysa Rolim deu início aos esclarecimentos apresentando o �lme institucional do PDUI, que
tem o condão de introduzir e simpli�car os conceitos técnicos do Plano, passando, em
seguida, para uma breve explanação do Estatuto da Metrópole que instituiu, ano passado, a
exigência do PDUI para todas as regiões metropolitanas do Brasil.

“No PDUI, teremos de fazer escolhas, pois este Plano terá força de lei. Teremos de fazer uma
verdadeira “peneira regional” para que algumas questões possam ser efetivamente
enfrentadas”, reconheceu a técnica, reforçando que, além de funções urbanas estruturantes,
questões locais de saúde e educação não deverão ser contempladas por serem da
competência dos municípios.

Ilustrando suas próprias palavras com mapas da RMSP e outros sobre concentração de
empregos e índices de vulnerabilidade locais, Eloysa também detalhou a Plataforma Digital do
PDUI, criada pela Emplasa para facilitar a comunicação e a organização das propostas via
internet, dando dicas de como todos podem aproveitá-la melhor.

Após a apresentação principal, o debate foi aberto a perguntas e temas como compensação
ambiental, metrô, hospital regional, entre outros, foram amplamente levantados e
esclarecidos.

Para terminar, reforçou-se que o�cinas de trabalho e audiências regionais serão marcadas ao
longo deste ano, para que se chegue ao último trimestre com propostas claras e pactuadas
por todos, a �m de que se proponha à Assembleia Legislativa paulista um Projeto de Lei
realmente consistente e representativo dos anseios da população dos 39 municípios da
Região Metropolitana de São Paulo.
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Você precisa fazer o login (https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?
page_id=199&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.pdui.sp.gov.br%2Frmsp%2F%3Fp%3D1782) para
publicar um comentário.
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