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São Bernardo do Campo recebeu ontem, 21/06, a sétima e última audiência pública de
mobilização do PDUI da sub-região sudeste da Região Metropolitana de São Paulo.

O evento, originalmente marcado para o Teatro Cacilda Becker, no Paço Municipal, acabou
acontecendo no Salão Nobre da Prefeitura, e contou com a presença de pelo menos setenta
pessoas, entre técnicos da prefeitura, professores universitários e representantes da
sociedade civil organizada.

Na ocasião, a prefeitura aproveitou o encontro para apresentar, de forma breve, a síntese e o
diagnóstico do Plano Diretor regional da Região do Grande ABC.

À mesa principal, tomou inicialmente a palavra o sr. Alfredo Buso, secretário de planejamento
urbano do município, representando o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Ele tratou de
convidar Fernando Chucre, presidente da Emplasa, Empresa Paulista de Planejamento
Urbano, e Luiz Paulo Bresciani, secretário executivo do Consórcio Regional do Grande ABC,
para a composição o�cial.

Bresciani começou as apresentações lembrando a liderança de São Bernardo no processo do
PDUI, “apesar de estarmos hoje fechando o ciclo da região sudeste”.

Fernando Chucre, da Emplasa, agradeceu à prefeitura de São Bernardo pelo apoio e prestígio
que, desde o início, tem prestado à construção do PDUI da RMSP, e destacou a importância
do Consórcio do Grande ABC no processo: “hoje, nesta audiência, o objetivo é apenas explicar
um pouco os desa�os do PDUI, dentro do Estatuto da Metrópole, e expandir a discussão para
a sociedade civil, com uma breve apresentação teórica”, confessou.

“Mas, tudo o que estamos fazendo – nos trinta e nove municípios da RMSP – é tentar trazer
mais consciência metropolitana, maior articulação entre as cidades, a �m de que se possa
bem aproveitar a grande oportunidade do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado que é,
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justamente, a construção e a melhoria da governança metropolitana”, concluiu Chucre.

Chamando a apresentação do �lme institucional do PDUI, realizado pela Emplasa, Chucre
passou a palavra à assessora de planejamento da Emplasa, Fernanda Costa, que enriqueceu
a platéia com detalhes sobre o Estatuto da Metrópole e as novas diretrizes que deverão
constar dos PDUIs de todas as regiões metropolitanas brasileiras, além de princípios para a
elaboração do Plano e a idéia da “prevalência do interesse comum sobre o local, como base”,
como esclareceu.

“O PDUI será um instrumento de planejamento de longo prazo, mas deverá ser revisto a cada
10 anos, de acordo com a Lei Federal”, avisou Fernanda, lembrando que a escolha das
funções públicas de interesse comum é que são fundamentais na discussão do PDUI.

A técnica da Emplasa também reforçou que os gestores públicos que não �zerem os seus
respectivos PDUIs no prazo estabelecido por lei (até 2018) poderão incorrer em crime de
improbidade administrativa, com perda de mandato, inclusive. E esmiuçou a estruturação do
Plano na RMSP, em que já se tem um guia metodológico, “ou a bíblia”, segundo ela, para dar
continuidade às discussões que deverão passar por quatro instâncias – Conselho, Comitê
Executivo, Comissão Técnica e Grupos de Trabalho -, até seguir para a Assembléia Legislativa
de São Paulo.

A Plataforma Digital do PDUI, construída pela Emplasa (que tem funcionado como uma
secretaria executiva de todo o processo), foi rapidamente demonstrada pela técnica, que
avisou ainda que “teremos o�cinas de trabalho e audiências regionais para montar e escolher
as propostas que deverão ser contempladas pela nova lei”.

Para �nalizar o evento do PDUI e São Bernardo, e passar a palavra ao coordenador do Plano
do Grande ABC, Jeroen Klink, Luiz Paulo Bresciani, agradeceu aos técnicos a apresentação e
ressaltou que o Consórcio do ABC “vem trabalhando em uma sintonia muito �na com a
Emplasa”.

Nas considerações �nais e debates, pontos importantes como críticas ao tempo muito curto
para feitura do PDUI; incorporação no PDUI do tema “questão ambiental X marcos legais
estaduais” (lei de proteção de mananciais), e a idéia de se localizar as sub-regiões na
Plataforma Digital, entre outros, surgiram com força e foram registrados.
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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%3D3025) para
publicar um comentário.

(HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=PDUI CHEGA AO MUNICÍPIO DE SÃO
RNARDO DO CAMPO+»+HTTP://TINYURL.COM/YY7EWHFJ)  

TTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
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RNARDO DO CAMPO)   (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=3025)  

TTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=3025)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
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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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