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O plenário da Câmara Municipal de Poá recebeu na noite desta segunda-feira, 27, audiência
pública de mobilização da sub-região leste da Região Metropolitana de São Paulo.
Entre funcionários da prefeitura e sociedade civil, o evento contou com uma mesa composta
pela técnica da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), Ana Paula;
Ludmila Santos, representando o Condemat; Paulo Silas Dornelas, secretário de Obras de Poá
e Augusto de Jesus, secretário de Planejamento do município.
O encontro tem como objetivo 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).
Depois de breve introdução feita por Ludmila do Condemat, que agradeceu a presença de
todos e ressaltou a importância da participação da comunidade, os secretários Paulo Silas e
Augusto de Jesus também se pronunciaram destacando a importância da união entre os
municípios.
Em seguida, a técnica Ana Paula tomou a palavra e apresentou o �lme institucional do PDUI, a
�m de introduzir e ilustrar os conceitos do tema em questão. Ana chamou a atenção para o
fato de aquela ser uma audiência de mobilização e informação. A técnica da Emplasa
também comentou 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.
Ana exibiu 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-
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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.

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%3D3079) para
publicar um comentário.
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