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Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31, a quarta o�cina com o poder público do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo. Coordenado pela
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), o encontro ocorreu na Escola de
Governo de Mogi das Cruzes, sub-região leste da RMSP.

Estiveram presentes o prefeito de Mogi das Cruzes e presidente do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, Marco Aurélio Bertaiolli; e o assessor da
presidência da Emplasa, José Amaral Wagner Neto. “Estamos com uma expectativa enorme
para a região. Pela organização e qualidade da equipe técnica apresentada”, elogiou Neto.

Na ocasião, as questões abordadas giraram em torno do setor de desenvolvimento
econômico, onde foram citados o expresso turístico e o turismo ecológico. Na questão
ambiental, o tema central foi a gestão dos recursos hídricos e a restituição dos sistemas
autônomos e integrados. Quando o assunto foi sobre habitação, as ocupações nas áreas de
risco de�niram o grande problema na área. Já no setor de mobilidade e transporte, os
presentes frisaram a importância da melhora no trânsito de passagem do centro de Mogi.
Unânime foi a visão que todos têm da importância da articulação entre os municípios para a
realização do PDUI.

Cerca de 70 pessoas marcaram presença. A etapa de o�cinas com gestores públicos
acontece após a série de audiências de mobilização realizadas nos municípios desde o dia 13
de abril. O cronograma do PDUI prevê, ainda, o�cinas regionais com a sociedade civil e
audiências públicas regionais.

Após todo esse processo, será encaminhada à Assembleia Legislativa uma minuta do Projeto
de Lei para votação, conforme estabelece o Estatuto da Metrópole. De acordo com o Estatuto,
o prazo �nal para todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do país aprovar
seus Planos se encerra em 2018.
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Para acompanhar tudo o que já aconteceu e os próximos passos na construção do PDUI, o
cidadão deve acessar www.pdui.sp.gov.br (http://www.pdui.sp.gov.br). Nesta plataforma
constarão as demais datas e informações sobre os encontros.
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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%3D3992) para
publicar um comentário.

ICINA DE TRABALHO DO PDUI-RMSP)   (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=3992)  

TTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
L=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?P=3992)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/EMAIL?LINKURL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
3992&LINKNAME=MOGI DAS CRUZES SEDIA MAIS UMA OFICINA DE TRABALHO DO
UI-RMSP)  

TTP://WWW.ADDTOANY.COM/SHARE_SAVE#URL=HTTPS://WWW.PDUI.SP.GOV.BR/RMSP/?
3992&LINKNAME=MOGI DAS CRUZES SEDIA MAIS UMA OFICINA DE TRABALHO DO
UI-RMSP)
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PLATAFORMA DESENVOLVIDA PELAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DA EMPLASA

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO
Rua Boa Vista, 170 – Centro – 01014-000 - São Paulo/SP

PABX (11) 3293-5300 FAX (11) 3293-5336


