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Região Sudeste segue com mais encontros até o �nal deste mês

O Centro de Formação de Professores Miguel Arraes foi o local para mais uma audiência
pública na Sub-região Sudeste sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região
Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP). Desta vez, o município de Mauá recebeu, no início
da noite da última terça-feira (10), a população para conhecer o processo de elaboração do
PDUI. O objetivo desses encontros é mobilizar os cidadãos para discutir e fazer propostas
para esse território.

O assessor técnico da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), Roberto
Rusche, abriu os trabalhos da noite explicando a importância do Plano para os presentes. Em
seguida, foi realizada a apresentação do �lme institucional do PDUI, criado especialmente
para ilustrar e traduzir os conceitos técnicos dos trabalhos.

Em seguida passou para uma breve explanação da estrutura do Plano, uma visão geral do
Estatuto da Metrópole e a apresentação dos processos de elaboração e participação da
sociedade civil no PDUI. Entre as questões abordadas, a falta de participação da sociedade
civil foi o destaque da noite.

Após a apresentação técnica feita por Rusche, o arquiteto João Alberto Zocchio apresentou o
Plano Diretor Regional do Grande ABC, que foi complementado pelo representante do
Consórcio Intermunicipal do ABC, Hamilton Lacerda, e pelo secretário de Planejamento
Urbano, José Francisco Jacinto.

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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Outras notícias:
Página da Prefeitura de Mauá no Facebook: Chamada para audiência do PDUI
(https://www.facebook.com/prefeitura.maua/photos/a.473596989363009.105317.46637024
6752350/1078643675525001/?type=3&theater)

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)

Repórter Diário: ABC realiza em maio audiências do Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado (http://www.reporterdiario.com.br/noticia/2166394/abc-realiza-em-maio-
audiencias-do-plano-de-desenvolvimento-urbano-integrado/)

 

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2016/05/20160510_190544.jpg?
gid=21)

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2016/05/20160510_185853.jpg?
gid=21)

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2016/05/20160510_194250.jpg?
gid=21)

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2016/05/20160510_194621.jpg?
gid=21)

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2016/05/20160510_193445.jpg?
gid=21)

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2016/05/20160510_193157.jpg?
gid=21)

(https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2016/05/MAUA.jpg?gid=21) 
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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%3D2130) para
publicar um comentário.

(HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=AUDIÊNCIA PÚBLICA EM MAUÁ EXPÕE
PDUI PARA OS PRESENTES+»+HTTP://TINYURL.COM/Y5SFYM4U)  
TTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2130&T=AUDIÊNCIA PÚBLICA EM MAUÁ
PÕE O PDUI PARA OS PRESENTES)   (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2130)  

TTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2130)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
2130&LINKNAME=AUDIÊNCIA PÚBLICA EM MAUÁ EXPÕE O PDUI PARA OS
ESENTES)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
2130&LINKNAME=AUDIÊNCIA PÚBLICA EM MAUÁ EXPÕE O PDUI PARA OS
ESENTES)

FACEBOOK

https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=199&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.pdui.sp.gov.br%2Frmsp%2F%3Fp%3D2130
http://twitter.com/intent/tweet?status=Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica%20em%20Mau%C3%A1%20exp%C3%B5e%20o%20PDUI%20para%20os%20presentes+%C2%BB+http://tinyurl.com/y5sfym4u
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=2130&t=Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica%20em%20Mau%C3%A1%20exp%C3%B5e%20o%20PDUI%20para%20os%20presentes
https://plus.google.com/share?url=https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=2130
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=2130
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http://www.addtoany.com/share_save#url=https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=2130&linkname=Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica%20em%20Mau%C3%A1%20exp%C3%B5e%20o%20PDUI%20para%20os%20presentes
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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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