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O município de Diadema recebeu, na última quinta-feira (12), mais uma audiência pública
municipal do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São
Paulo (PDUI-RMSP) na Sub-região Sudeste. O encontro aconteceu no An�teatro do Paço
Municipal.
O objetivo desses encontros é mobilizar os cidadãos a participarem do processo de
construção do Plano para que represente as reais necessidades da população. No caso do
ABC, por exemplo, a questão ambiental mereceu destaque.
O diretor de Programas e Projetos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Hamilton
Lacerda, fez a introdução, falando sobre a importância de se tomar decisões de forma
integrada e pactuada em regiões onde há um conjunto do municípios, habitantes e atividades
econômicas muito próximos, para garantir o melhor desenvolvimento possível. “O PDUI tem
que ser re�exo desse processo.”
Lacerda destacou algumas ações que o Consórcio já realiza de forma colegiada entre os sete
municípios do ABC, como o Plano Regional de Mobilidade Urbana e o Plano Plurianual (PPA),
ambos elaborados regionalmente.
Apresentação
A assessora da Presidência da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa)
Eloisa Raymundo iniciou a apresentação com a exibição do vídeo institucional do PDUI-RMSP.
Em seguida, mostrou as diretrizes gerais de�nidas pelo Estatuto da Metrópole para as regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas do país. Em vigor desde o ano passado, essa lei
federal determinou que cada uma dessas unidades territoriais aprovassem seus Planos até
2018.
Eloisa lembrou que a construção do PDUI é um processo permanente e terá a revisões a cada
dez anos, sempre com a participação da sociedade civil. De acordo com a assessora, há uma
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preocupação em compatibilizar as diretrizes do PDUI aos planos plurianuais do Estado e dos
municípios, atrelando os orçamentos de todas as esferas para sua execução.
Segundo Eloisa, um dos itens inovadores previsto nas propostas do PDUI é a previsão de
mecanismos de compensação ambiental. “O ABC tem municípios em áreas de proteção a
mananciais. São ativos ambientais como água, reservas �orestais e áreas para disposição
�nal de resíduos sólidos.”
“Os grupos envolvidos na elaboração do PDUI têm estudado legislações municipais para
manter a coerência das propostas já pensadas e que já existem nos Planos Diretores
municipais e, no que for pertinente, busca respeitar e criar nexos de políticas compatíveis
entre os municípios”, ressaltou.
A assessora mostrou os temas que o Plano trata (mobilidade e transporte, habitação, uso do
solo, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos), o que já foi elaborado desde o início do
processo e quais as próximas etapas até formatação do Projeto de Lei que será apresentado
à Assembleia Legislativa.

 

Outras notícias
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/)
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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%3D2242) para
publicar um comentário.
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