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O auditório do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André – Semasa –
recebeu na tarde desta quinta-feira, 5, a primeira audiência municipal de mobilização do PDUI
da Sub-Região Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo.

O superintendente do Semasa, Sebastião Ney Vaz Junior, abriu os trabalhos dando boas
vindas a todos os presentes e aproveitou para explicar que o objetivo desses encontros é
mobilizar os cidadãos para discutir e fazer propostas para esse território.

Na sequência, a gerente da Unidade de Infraestrutura da Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano (Emplasa), Zoraide Miranda, fez a apresentação do �lme institucional do PDUI
criado especialmente para ilustrar e traduzir os conceitos técnicos dos trabalhos, e em
seguida passou para uma breve explanação da estrutura do PDUI, uma visão geral do
Estatuto da Metrópole e a apresentação dos processos de elaboração e participação da
sociedade civil no Plano. Ao ser questionado por uma convidada sobre o tempo hábil para a
execução do projeto, o diretor de programas e projetos do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC, Hamilton Lacerda, foi enfático. “Temos várias perguntas sem resposta, por isso a
importância da participação da sociedade civil”.

Zoraide Miranda mostrou também alguns mapas importantes das vulnerabilidades da Região
Metropolitana de São Paulo, e tratou de de�nir, para todos os efeitos, o que é ser hoje cidadão
metropolitano, para chegar ao tamanho do desa�o do PDUI. Ela lembrou também que o
Estatuto da Metrópole exige uma governança interfederativa.

Após a apresentação de Zoraide, Sandra Teixeira, arquiteta e urbanista e integrante do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, fez uma apresentação sobre a região, complementada
por Hamilton. “Com o PDUI podemos pensar no Grande ABC como uma região intermunicipal
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integrada, com a probabilidade de melhorias”, disse Sandra. “Temos grande possibilidade de
criar um belo plano de desenvolvimento da região e os atores principais somos nós”,
destacou ele.

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.

 

Outras notícias:
Prefeitura de Santo André: ABC realiza em maio audiências do Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado da Região Metropolitana
(http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/10521-abc-realiza-em-maio-
audiencias-do-plano-de-desenvolvimento-urbano-integrado-da-regiao-metropolitana)

Consórcio Intermunicipal Grande ABC: Santo André realiza primeira audiência do plano
diretor metropolitano (http://www.consorcioabc.sp.gov.br/noticias/2016/4/santo-andre-
realiza-primeira-audiencia-do-plano-diretor-metropolitano/view)

Consórcio Intermunicipal Grande ABC: ABC realiza em maio audiências do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana
(http://www.consorcioabc.sp.gov.br/noticias/2016/4/abc-realiza-em-maio-audiencias-do-
plano-de-desenvolvimento-urbano-integrado-da-regiao-metropolitana/view )
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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%3D2067) para
publicar um comentário.

(HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=SANTO ANDRÉ SEDIA PRIMEIRA
DIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI NA SUB-REGIÃO
DESTE+»+HTTP://TINYURL.COM/Y7UZXGAE)  

TTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2067&T=SANTO ANDRÉ SEDIA PRIMEIRA
DIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI NA SUB-REGIÃO SUDESTE)  

TTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
2067)   (HTTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2067)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
2067&LINKNAME=SANTO ANDRÉ SEDIA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI NA
B-REGIÃO SUDESTE)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
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(https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP/ConselhoDesenvolvimento)

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

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