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Região Sudoeste segue com mais dois encontros até o �nal deste mês

O auditório da Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia, ou AETEC, foi o
local escolhido para se desenvolver a antepenúltima audiência municipal de Mobilização do
PDUI da sub-região Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo.

Ontem, 19, desde às 18h, mais de setenta pessoas ligadas a movimentos populares e poder
público, moradores da região, foram recepcionados por um simpático café e participaram,
atentas, da apresentação da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – Emplasa –
sobre as oportunidades e fundamentos do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado.

À mesa principal, estavam presentes o secretário de educação do município, Onofre de
Oliveira, representando o prefeito de Cotia, Carlão Camargo; Brígida Sacramento,
representando o governo do Estado; Ana Paula Rocha, representante da Emplasa; o arquiteto
José Levy, da secretaria de Habitação de Cotia e Marcelo Motta, representante da sub-região
Sudoeste na Comissão Técnica do PDUI, em São Paulo, além do arquiteto José Roberto
Baraúna Filho, presidente da AETEC.

Na ocasião, o secretário Onofre de Oliveira deu início aos trabalhos lembrando a potencial
importância do PDUI na solução dos inúmeros problemas da região e a oportunidade que se
abre com ele para se corrigir, de forma integrada, as distorções regionais.

Brígida Sacramento, do governo do Estado, em sua fala de abertura, rea�rmou a máxima de
que “hoje somos todos cidadãos metropolitanos” e que há questões locais que
necessariamente envolvem mais de um munícipio, em todos os campos de atuação. Ela
também deixou claro que este é o momento da participação e da contribuição de todos para
que o PDUI seja o mais rico e transparente possível.
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A técnica Ana Paula, da Emplasa, fez uma breve apresentação da Macrometrópole paulista, e
da Região Metropolitana de São Paulo, contextualizando a sub-região Sudoeste no mapa do
Estado, e de todo o processo histórico do PDUI. Antes, porém, mostrou aos presentes o vídeo
institucional do Plano, realizado pela Emplasa. Por �m, a Plataforma Digital do PDUI mereceu
destaque e foi dissecada, com seus pontos e documentos principais destacados para facilitar
a participação de todos.

A sessão foi aberta a perguntas da plateia e a discussão aconteceu de forma ampla e franca,
com pontos positivos e de�ciências apontados e debatidos por muitos dos presentes.
Presença efetiva do Ministério Público e um mais abrangente chamamento à sociedade civil,
com maior participação e comunicação a todos, foram questões concretas levantadas no
evento.

A região Sudoeste segue com as próximas audiências públicas: Taboão da Serra (27) e
Itapecerica da Serra (30). Serão realizadas ainda o�cinas e audiências sub-regionais.

 

Página da Prefeitura de Cotia no Facebook: Chamada para a Audiência do PDUI em Cotia
(https://www.facebook.com/prefeituradecotia/photos/a.304582822989754.71791.16309815
7138222/919488811499149/?type=3&theater)

Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo: Calendário de
Audiências Públicas do PDIU
(http://www.conisud.sp.gov.br/index.php/component/content/article/38-todas-
noticias/destaques/266-calendario-de-audiencias-publicas-do-pdiu)

Prefeitura de Cotia: Audiências Públicas do PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado (http://www.cotia.sp.gov.br/portal/audiencias-publicas-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%3D1707) para
publicar um comentário.

(HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=COTIA REALIZA MAIS UMA AUDIÊNCIA
BLICA DO PDUI-RMSP+»+HTTP://TINYURL.COM/Y6X2CE34)  

TTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=1707&T=COTIA REALIZA MAIS UMA
DIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI-RMSP)   (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=1707)  

TTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=1707)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
1707&LINKNAME=COTIA REALIZA MAIS UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI-RMSP)  
TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
1707&LINKNAME=COTIA REALIZA MAIS UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDUI-RMSP)

(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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