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O plenário da Câmara Municipal de Suzano recebeu ontem a sexta audiência pública de
mobilização da sub-região leste da Região Metropolitana de São Paulo.

Com quase uma centena de participantes – entre funcionários da prefeitura e sociedade civil
– o evento levou técnicos da Emplasa a oferecer esclarecimentos sobre o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, como instrumento de planejamento de�nido pelo
Estatuto da Metrópole para as regiões metropolitanas (Lei federal nº 13.089/2015).

Uma mesa diretora logo se formou na ocasião, com as presenças de Márcio Campos,
secretário de obras de Suzano, na oportunidade representando o prefeito da cidade, Paulo
Fumio Tokuzumi; Audrey Rodrigues, secretário executivo do Condemat ( Consórcio de
Desenvolvimento do Alto Tietê), e Cláudia Leite, técnica da Emplasa, e os trabalhos foram
iniciados.

Depois de breve introdução feita pelo sr. Audrey Rodrigues, que agradeceu a presença de
todos e ressaltou a importância da participação da comunidade, lembrando que “o objetivo
dos municípios do Alto Tietê é permanecer unidos para bem se fazer representar no PDUI da
RMSP”, o secretário Márcio Campos desejou à platéia um “trabalho profícuo para a região”.

Em seguida, a técnica Claúdia Leite tomou a palavra e imediatamente apresentou o �lme
institucional do PDUI, a �m de introduzir e ilustrar os conceitos do tema em questão.
Claúdia chamou a atenção para o fato de aquela ser uma audiência de mobilização e
informação, e apresentou vários mapas que mostravam características da mancha urbana da
RMSP, citando o anel de precariedades que cerca a capital.

Discorrendo sobre o Estatuto da Metrópole, a técnica estabeleceu que os grandes desa�os na
construção do PDUI deverão ser mesmo o consenso sobre as funções públicas de interesse
comum e a governança interfederativa. “O PDUI deverá ainda ser aprovado na Assembléia
Legislativa do Estado e terá de ser renovado a cada dez anos ”, a�rmou.
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Claúdia Leite também comentou, de forma resumida, o processo de elaboração do PDUI e
sua estrutura – Conselho, Comitê Executivo, Comissão Técnica e Grupos de Trabalho
temáticos – reforçando que o papel da Emplasa será oferecer a secretaria executiva,
diagnósticos, pareceres técnicos e a relatoria do processo.

Claúdia demonstrou aos presentes a Plataforma Digital, criada pela Emplasa, exatamente
para receber propostas gerais, sistematizá-las, agrupando-as por temas, salientando as
complementariedades, e democratizá-las. E lembrou que, além das 39 audiências de
mobilização em curso na RMSP, ainda vão acontecer o�cinas de trabalho (uma em cada sub-
região) e audiências regionais, até que se chegue à Instância Deliberativa �nal, com
participação da sociedade civil, de empresários, trabalhadores, universidades e todos os
segmentos.

As explicações foram encerradas perto das 21h00 e o debate público foi aberto, com
perguntas sobre compatibilização entre planos diretores municipais e agenda regional, entre
outras. A Emplasa distribuiu no evento a Cartilha do Cidadão Metropolitano e o folder com
esclarecimentos sobre o PDUI a todos os presentes.
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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%3D2960) para
publicar um comentário.

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
2960&LINKNAME=SUZANO RECEBE MAIS UMA AUDIÊNCIA DE MOBILIZAÇÃO DO PDUI-
SP)

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

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

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