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O município de São Paulo realizou na noite da última terça-feira (12) sua primeira audiência
pública de mobilização do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região
Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP). O evento aconteceu no auditório do prédio C da
Uninove Memorial, na Barra Funda.

A capital realizará ainda uma segunda audiência de mobilização dentro da programação do
Conselho Municipal de Política Urbana (CMPTU), mas o local e a data ainda não foram
de�nidos. No encontro da última terça-feira, temas como mobilidade, uso do solo, gestão
hídrica e de resíduos sólidos foram destacados.

A mesa foi formada pelo presidente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano
(Emplasa), Fernando Chucre, o secretário municipal de Relações Internacionais e Federativas,
Vicente Trevas, a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Tereza Herling, e o diretor de Programas e Projetos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC,
Hamilton Lacerda.
A apresentação dos trabalhos foi conduzida por Núria Vieira, da Assessoria de Participação
Popular e Comunicação, e Carolina Heldt, da Assessoria de Pesquisa Aplicada e Fomento,
ambas ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da prefeitura.

Abertura

Chucre abriu o evento ressaltando a experiência do PDUI, que juntou o Estado de São Paulo e
as 39 prefeituras da RMSP para discutir possibilidades de melhoria e evolução do sistema de
gestão pública para alcançar a governança nas funções públicas de interesse comum
(FPICs). “É a forma de discutir e planejar de maneira articulada.”

“O que diferencia este Plano dos demais documentos de planejamento já feitos anteriormente
é que o Estatuto da Metrópole vai fazer que se torne lei, com nível de implementação mais
adequado, e coloca os entes no mesmo nível de discussão”, completou o presidente da
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Emplasa.

Lacerda falou sobre a “cultura de governança que se forma na RMSP”, que deverá ter re�exo
em outras regiões metropolitanas do país. “São Paulo tem de�agrado um processo positivo,
juntando níveis de governo. Algumas discussões avançaram, como macrozoneamento,
mobilidade e meio ambiente. Agora debatemos governança e �nanciamento das ações que o
PDUI vai apontar.”

Já Trevas alertou para a urgência do planejamento metropolitano efetivo. “Há quase meio
séculos fazemos tentativas não consolidadas em torno da questão metropolitana, onde se dá
a centralidade da vida. Hoje isso se dá de forma fragmentada. Na questão da mobilidade, por
exemplo, há 40 autoridades atuando. Estamos diante de uma necessidade porque a vida
metropolitana está esgotando seus padrões de desenvolvimento.”

Tereza enfatizou que o Plano Diretor Estratégico (PDE) da capital já traz a questão
metropolitana como central. “No caso da infraestrutura de transporte e infraestrutura em
geral, já avaliamos as estruturas de ligação com os municípios vizinhos.”

Para ela, é fundamental que o PDUI leve em conta o espraiamento que expulsou a população
para municípios vizinhos e como combater a segregação socioespacial.

Apresentação

Durante a apresentação dos trabalhos de elaboração do PDUI-RMSP, Carolina levantou os
principais problemas metropolitanos, apresentou alguns pontos do Estatuto da Metrópole,
que determinou um prazo até 2018 para que as regiões metropolitanas concluam seus PDUIs,
e como estão sendo desenvolvidos os processos de elaboração e de participação popular do
Plano na RMSP.
Destacou que, no caso da Região Metropolitana de São Paulo, foram de�nidas como FPICs:
transporte, habitação, uso do solo, meio ambiente e recursos hídricos, saneamento e
desenvolvimento econômico. Carolina mostrou ainda o escopo do caderno de propostas que
está em discussão.
Núria falou sobre o processo participativo, que envolve os debates das propostas que
embasarão a minuta do Projeto de Lei do PDUI-RMSP e a instituição da chamada instância
colegiada deliberativa, com participação da sociedade civil.
Foi informado ainda que acontecerão o�cinas regionais com a sociedade civil e com o poder
público, além de audiências públicas regionais.
Em seguida foi aberto espaço para esclarecimento de dúvidas. Os integrantes da mesa
responderam questões do público ligadas à mobilidade, exploração do turismo como forma
de desenvolvimento econômico, polêmica na integração da gestão dos resíduos sólidos, uso
e ocupação do solo, con�itos de governança entre municípios e região metropolitana, gestão
de recursos hídricos e �nanciamento das políticas metropolitanas, entre outros temas.
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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%3D3342) para
publicar um comentário.

(HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=SÃO PAULO REALIZA PRIMEIRA
DIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI-RMSP+»+HTTP://TINYURL.COM/Y5Q8ERG9)  

TTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=3342&T=SÃO PAULO REALIZA PRIMEIRA
DIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI-RMSP)   (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=3342)  

TTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=3342)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
3342&LINKNAME=SÃO PAULO REALIZA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI-
SP)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
3342&LINKNAME=SÃO PAULO REALIZA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI-
SP)

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

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