Quais municípios
fazem parte da
Região Metropolitana
da Grande Vitória?
Integram a Região Metropolitana da Grande
Vitória os municípios de Cariacica, Fundão,
Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Juntos, eles possuem mais de 1,9 milhão de
habitantes que ultrapassam os limites dos
municípios em que moram.
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Planejando a Metrópole
que queremos

#SOUMETROPOLITANO

O que vamos planejar?
O que é o Plano?
O Plano de Desenvolvimento Metropolitano
constitui uma ferramenta de planejamento
para orientar o desenvolvimento econômico, social, urbano, ambiental da Região
Metropolitana, de forma integrada e
sustentável.
A elaboração deste Plano atende a uma das
exigências do Estatuto da Metrópole, Lei
Federal Nº 13089/2015, que requer também a instituição de uma governança
interfederativa, com a implantação de
processo permanente e compartilhado de
planejamento e de tomada de decisão
quanto ao desenvolvimento e execução das
funções públicas de interesse comum.

O Plano deve tratar de funções públicas de
interesse comum, ou seja, toda atividade
ou serviço cuja complexidade não permita
que um município a realize sozinho ou
que essa atividade ou serviço cause
impacto em outros municípios de uma
região metropolitana. Nesse sentido, são
questões prioritárias para o Plano de
Desenvolvimento Metropolitano:
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Como participar?
A participação social é uma das peçaschave no processo de elaboração do Plano
de Desenvolvimento Metropolitano da
Grande Vitória e tem como principais
atividades a realização de o cinas, ciclos
de debates, audiências públicas (uma em
cada município) e uma conferência
metropolitana. Além disso, existe um site
(planometropolitano.es.gov.br) onde todos podem enviar sugestões a qualquer
momento e de qualquer lugar.
O envolvimento da sociedade é fundamental para a construção de uma cidadania metropolitana. Quanto maior a
participação e contribuição de todos, mais
rico e transparente será o processo.

Seja metropolitano, participe!

