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Localizada na Sub-região Norte da RMSP, Caieiras realizou a sua audiência de mobilização do
PDUI simultaneamente à Conferência das Cidades local

 

O município de Caieiras, localizado na Sub-região Norte da Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), recebeu na noite da última quarta-feira, 17, a sua audiência pública mobilizadora
municipal, dentro do previsto para a construção do Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado da região (PDUI-RMSP). O encontro aconteceu no auditório do Clube da Terceira
Idade do município, bem ao lado da igreja Matriz.

 

De comum acordo, o evento abrigou também a 6ª Conferência Municipal das Cidades local.
Mesmo assim, cumpriu plenamente o rito do padrão PDUI, com apresentação breve do
Estatuto da Metrópole e detalhes técnicos do plano regional imposto por essa lei a todas as
regiões metropolitanas do Brasil, além dos instrumentos de participação da sociedade civil
organizada desenvolvidos pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa),
especialmente a Plataforma Digital.

 

Com o objetivo de mobilizar os cidadãos a participarem do processo de construção do PDUI,
o vice-prefeito de Caieiras, Gerson Moreira Romero, abriu os trabalhos e chamou Isis Bueno,
secretária executiva do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery
(Cimbaju), à mesa, convocando também o secretário de Meio Ambiente de Caieiras, Bon�glio
Ferreira Alves, e a assessora de planejamento da Emplasa Ana Paula Rocha.
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A assessora da Emplasa iniciou a apresentação com as diretrizes gerais de�nidas pelo
Estatuto da Metrópole para os PDUIs das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do
país, seu histórico e prazos. Segundo ela, em vigor desde o ano passado, essa lei federal
determinou que cada uma das unidades territoriais metropolitanas aprovem seus Planos até
2018, sob pena de sanção aos agentes públicos municipais e estaduais.

 

Em seguida, foi apresentado o vídeo institucional do PDUI, criado pela Emplasa, e a
palestrante lembrou que a construção do PDUI será um processo permanente, com revisões a
cada dez anos, sempre com a participação da sociedade civil.

 

De acordo com Ana Paula, já há a preocupação de se compatibilizar as diretrizes do PDUI
com os planos plurianuais do Estado e os planos diretores dos municípios, que deverão se
adequar ao Plano.

 

Os trabalhos foram encerrados com uma sessão de perguntas e respostas em que temas
como recursos �nanceiros adicionais, obras e participação individual, dentre outros, foram
levantados e esclarecidos para a plateia de cerca de 50 pessoas.

 

Dentro do conjunto dos cinco municípios da Sub-região Norte da RMSP, �cam faltando
apenas os municípios de Francisco Morato e Cajamar para se encerrar o primeiro ciclo de
esclarecimentos em audiências públicas municipais mobilizadoras sobre o PDUI daquela
região.

 

Outras notícias
Página da Prefeitura de Caieiras no Facebook: Chamada para 6ª Conferência da Cidade e
Audiência do PDUI
(https://www.facebook.com/PrefeituradeCaieiras/photos/a.452611914788680.102440.45101
1958282009/999825373400662/?type=3&theater)
Prefeitura de Caieiras Chamada para 6ª Conferência da Cidade e Audiência do PDUI
(http://caieiras.sp.gov.br/novo/centraldenoticias/?
id=noticias&Artigo_codigo=4197#.VzzEbfkrKUk)

Jornal Primeira Impressão: Chamada para 6ª Conferência da Cidade e Audiência do PDUI
(http://jornalprimeiraimpressao.com/site/?p=15555)

Prefeitura de Caieiras: Chamada para 6ª Conferência da Cidade e Audiência do PDUI (página
01)
(http://caieiras.sp.gov.br/novo/internet�les/front/4209/documento_pdf_04209_016807.pdf)
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Prefeitura de Caieiras: Chamada para 6ª Conferência da Cidade e Audiência do PDUI (página
01)
(http://caieiras.sp.gov.br/novo/internet�les/front/4208/documento_pdf_04208_016805.pdf)
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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%3D2319) para
publicar um comentário.

(HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=CAIEIRAS RECEBE
CLARECIMENTOS SOBRE O PDUI+»+)  

TTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2319&T=CAIEIRAS RECEBE
CLARECIMENTOS SOBRE O PDUI)   (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2319)  

TTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=2319)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
2319&LINKNAME=CAIEIRAS RECEBE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PDUI)  
TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
2319&LINKNAME=CAIEIRAS RECEBE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PDUI)

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

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

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