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Com 127 anos de história, a cidade de Mairiporã, que na língua Tupi quer dizer “água bonita de
Maíra”, recebeu na noite de ontem, 28, a segunda audiência municipal de mobilização do
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI-
RMSP) na Sub-região Norte.

Logo na entrada do Centro Educacional da cidade, que acolheu o encontro no seu auditório, a
personagem principal da Cartilha do Cidadão Metropolitano, Maria, construída pela Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano – Emplasa, em tamanho quase natural, recebia a
todos em forma de totem colocado ao lado das recepcionistas. Foram identi�cados mais de
70 convidados, entre políticos locais e representantes da sociedade civil.

Com as participações dos prefeitos de Mairiporã e Franco da Rocha, Márcio Cavalcanti
Pampuri e Francisco Daniel Celeguim de Morais, respectivamente, a solenidade de abertura
contou também com as presenças de Rovena Negreiros, diretora-presidente da Emplasa,
responsável pela coordenação e secretaria executiva do PDUI; do vereador Rafael Tadeu,
representante da Câmara Municipal de Mairiporã; e de Isis Bueno, coordenadora da audiência
de Mairiporã e representante do Conselho Consultivo (Consulti) – Sub-região Norte na
Câmara Técnica do PDUI.
.
Abrindo os trabalhos, Rovena cumprimentou a todos e, em nome do governo do Estado,
explicou a exigência do Plano Diretor Regional, ou PDUI, pelo Estatuto da Metrópole, lei federal
promulgada em 2015. E alertou para a grande oportunidade que ele signi�ca, enquanto
construção conjunta a ser pactuada com os municípios, com empresários locais e toda a
sociedade. Rovena também destacou o fato de que os PDUIs das regiões metropolitanas vão
virar leis estaduais e, portanto, terão de ser cumpridos por todos os governos que virão.
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“Fico muito satisfeita em ver aqui os dois prefeitos envolvidos nas discussões da Sub-região
Norte, pois isto nos dá a certeza de que será mesmo uma construção coletiva, que desta vez
incluirá até mesmo a Prefeitura de São Paulo, fato inédito até aqui”, concluiu a diretora-
presidente.

O an�trião e prefeito de Mairiporã, Márcio Pampuri, também saudou os presentes e lembrou
que apesar de o tema do pacto metropolitano ser antigo, agora, com o PDUI, ele vê o
processo amadurecer e tornar ainda mais clara a necessidade de uma ação regional conjunta
e pactuada para resolver problemas que constituem verdadeiros desa�os para se melhorar a
vida da população. “É dentro do espírito de servir que estamos aqui unidos, apesar das
diferenças partidárias, para juntos – e com o auxílio técnico da Emplasa – não tentar resolver
tudo ao mesmo tempo, mas dar efetividade a transformações estruturantes”, �nalizou
Pampuri.

A técnica da Emplasa Zoraide Amarante Itapura de Miranda apresentou o �lme institucional
do PDUI, criado especialmente para ilustrar e traduzir os conceitos técnicos dos trabalhos, e
em seguida passou para uma breve explanação da estrutura do PDUI, uma visão geral do
Estatuto da Metrópole e a apresentação dos processos de elaboração e participação da
sociedade civil no Plano.
Zoraide Miranda mostrou também alguns mapas importantes das vulnerabilidades da Região
Metropolitana de São Paulo e tratou de de�nir, para todos os efeitos, o que é ser hoje cidadão
metropolitano, para chegar ao tamanho do desa�o do PDUI. Ela lembrou também que o
Estatuto da Metrópole exige uma governança interfederativa.

A palavra foi, por �m, passada para a representante do Consulti Sub-região Norte, Isis Bueno,
que citou o artigo 12 do Estatuto da Metrópole e fez questão de recordar a todos os presentes
que o PDUI deverá considerar áreas urbanas e rurais, projetos estratégicos e ações prioritárias
para investimentos. “Se não participarmos agora, não poderemos reclamar mais tarde”, foram
suas palavras de conclusão.

O plenário foi aberto para colocações e perguntas de até dois minutos, várias pessoas se
manifestaram sobre temas diversos como bolsões de miséria, água, falta de habitação
popular, excesso de planos não implementados e proteção de mananciais, entre outros, e
houve até uma apresentação sobre a “pegada ecológica” natural de toda a região.

 

Outras notícias:
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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%3D1794) para
publicar um comentário.

(HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=AUDIÊNCIA DO PDUI EM MAIRIPORÃ
STACA NECESSIDADE DE AÇÕES REGIONAIS
NJUNTAS+»+HTTP://TINYURL.COM/Y6QDEOMW)  

TTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=1794&T=AUDIÊNCIA DO PDUI EM MAIRIPORÃ
STACA NECESSIDADE DE AÇÕES REGIONAIS CONJUNTAS)  

TTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
1794)   (HTTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=1794)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
1794&LINKNAME=AUDIÊNCIA DO PDUI EM MAIRIPORÃ DESTACA NECESSIDADE DE
ÕES REGIONAIS CONJUNTAS)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
1794&LINKNAME=AUDIÊNCIA DO PDUI EM MAIRIPORÃ DESTACA NECESSIDADE DE
ÕES REGIONAIS CONJUNTAS)
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http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=1794&t=Audi%C3%AAncia%20do%20PDUI%20em%20Mairipor%C3%A3%20destaca%20necessidade%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%20regionais%20conjuntas
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http://www.addtoany.com/email?linkurl=https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?p=1794&linkname=Audi%C3%AAncia%20do%20PDUI%20em%20Mairipor%C3%A3%20destaca%20necessidade%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%20regionais%20conjuntas
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(https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP/ConselhoDesenvolvimento)

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

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