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O auditório da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra foi o local escolhido para
acontecer a última audiência municipal de mobilização do Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP) da Sub-região Sudoeste.
Secretários municipais, prefeitos e lideranças comunitárias lotaram o espaço na manhã do
último sábado, 30.

A presidente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), Rovena
Negreiros, deu início aos trabalhos explicando o Plano e esclarecendo a importância da
participação da sociedade civil em sua edi�cação. “Fico muito satisfeita em ver aqui os dois
prefeitos envolvidos nas discussões da Sub-região Sudoeste, pois isto nos dá a certeza de
que será mesmo uma construção coletiva, que desta vez incluirá até mesmo a Prefeitura de
São Paulo, fato inédito até aqui”, concluiu a presidente.

O prefeito de Itapecerica da Serra e an�trião, Amarildo Gonçalves, falou sobre a questão dos
mananciais, enfocando a preservação ambiental e a responsabilidade dessa Sub-região estar
em uma área de preservação ambiental. “Temos a necessidade de uma compensação
�nanceira para os municípios que se encontram em áreas de preservação. É preciso
mecanismo de ressarcimento”.

O prefeito de Vargem Grande Paulista e presidente do Consórcio Intermunicipal da Região
Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud) e do Conselho Consultivo (Consulti) da região,
Roberto Rocha, esclareceu que os temas a serem abordados no Plano são de caráter
metropolitano e que a participação da sociedade civil é fundamental, uma vez que o PDUI
será transformado em Lei. “É um plano de curto, médio e longo prazo”.

A assessora técnica da Emplasa Maria Lúcia deu início aos esclarecimentos apresentando o
�lme institucional do PDUI, introduzindo e simpli�cando os conceitos técnicos do Plano,
passando em seguida para uma breve explanação do Estatuto da Metrópole que instituiu, ano
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passado, a exigência do PDUI para todas as regiões metropolitanas do Brasil.

Representando o governo do Estado, Brígida Sacramento, reforçou a importância da
participação de todos, lembrado que na sequência haverá as o�cinas, por isso a necessidade
de que todos acompanhem a plataforma digital do Plano (www.pdui.sp.gov.br). “Quero
parabenizar a dedicação dos trabalhos dessa Sub-região e enaltecer os dois prefeitos aqui
presentes, Amarildo e Roberto, que estão completamente envolvidos com o Plano.”

Outros temas, como habitação, mobilidade e saúde, foram discutidos entre os presentes,
merecendo destaque e necessidade urgente de diálogo entre a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb), órgãos com muitas queixas dos moradores.

Após a apresentação principal, o debate foi aberto a perguntas e temas diversi�cados,
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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Deixe uma resposta
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%3D1898) para
publicar um comentário.

1898&LINKNAME=ITAPECERICA DA SERRA REALIZA ÚLTIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA
NICIPAL DA SUB-REGIÃO SUDOESTE DO PDUI-RMSP)

(https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP/ConselhoDesenvolvimento)

(http://www.emplasa.sp.gov.br/)

(http://www.saopaulo.sp.gov.br/)
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