FÓRUM NACIONAL DE ENTIDADES METROPOLITANAS
São Paulo, 15 de setembro 2017.
N.Ref. CT/PRE-100/2017
Assunto: Estatuto da Metrópole - Informações sobre o Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado - PDUI e outras.

Prezado (a) Senhor (a)

O Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas (FNEM), instituído em 29 de
outubro de 1996, é uma associação civil representativa de entidades e órgãos públicos
estaduais responsáveis pelo trato de assuntos relacionados às regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões brasileiras.
Como é de seu conhecimento, o Estatuto da Metrópole - Lei Federal n° 13.089 de
12 de janeiro de 2015, estabelece as diretrizes gerais para o planejamento, gestão e
execução das funções públicas de interesse comum nas unidades regionais acima
mencionadas.
Entre outros instrumentos, o Estatuto prevê a obrigatoriedade da realização do
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, nos termos do parágrafo 4° do
artigo 10, que deverá ser elaborado pelos municípios integrantes de unidades
regionais, além de abranger as diretrizes para as questões relacionadas ao interesse
comum.
Na qualidade de Presidente do FNEM e de Presidente da Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA, órgão responsável pela condução dos
trabalhos referentes ao PDUI no estado de São Paulo, sirvo-me da presente para
solicitar informações a respeito do órgão que cuida do tema em seu Estado, bem como
do estágio em que se encontram os trabalhos relativos aos PDUI's de suas unidades
regionais instituídas.
Essas informações destinam-se à atualização do site do FNEM e, assim, é
importante que contenham o nome do órgão e do titular responsável pelo tema, os
dados para comunicação (telefones e-mail), além de outras informações que V.Sa.
entenda necessárias, encaminhando-as para o endereço eletrônico abaixo:
fnem@emplasa.sp.gov.br
Acrescento ainda que qualquer esclarecimento poderá ser obtido pelo telefone
+55 (11) 3293 5374, com a técnica da Emplasa, Sra. Dirce Bertan de Freitas.
Certo de contar com a sua colaboração aguardo resposta, subscrevendo-me.
Atenciosamente

Luiz José Pedretti
Presidente

