
 
 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO – PDUI-RMSP 

 

Às 11:00h do dia 18 de março de 2016, reuniram-se os membros do Comitê Executivo do PDUI, 

constituído pela Deliberação nº CD-01/15 do Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de São Paulo – CDRMSP, no Edifício Cidade I, localizado na rua Boa Vista 170, na 

cidade de São Paulo, para realizar sua terceira reunião ordinária. Compareceram à reunião os 

membros titulares e suplentes, constantes da lista de presença, que passa a fazer parte integrante 

desta ata como se nela estivesse transcrita. Após as saudações iniciais e de praxe, o Diretor de 

Planejamento da Emplasa e membro da Coordenação da Comissão Executiva do Plano de 

Desenvolvimento Urbano e Integrado − PDUI −,Fernando Chucre, colocou em discussão o item um 

da pauta, eleição de coordenador e relator do Comitê Executivo, quando é decidido elaborar uma 

carta para o Secretário-Chefe da Casa Civil solicitando a imediata convocação de reunião do 

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, vez que a indicação de 

coordenador do Comitê Executivo guarda relação com a Presidência daquele Conselho. Aprovada 

a elaboração da correspondência, foi feita com o seguinte teor: Exmo. Senhor Secretário-Chefe da 

Casa Civil Edson Aparecido, considerando que o mandato do Presidente do Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, Prefeito Fernando Haddad, terminou em 

25 de novembro de 2015; Considerando que, recentemente, foi encaminhada a esta Secretaria 

Executiva, pelo presidente do Conselho de Desenvolvimento, correspondência solicitando gestões 

junto à Secretaria da Casa Civil no sentido de que seja agendada reunião para a eleição do 

presidente e respectivo vice do Conselho de Desenvolvimento; Considerando que, mediante 

deliberação, o Conselho de Desenvolvimento aprovou a realização do Plano de Desenvolvimento 

Urbano e Integrado da Região Metropolitana da Grande São Paulo − PDUI-RMSP, criando, para 

tanto, o Comitê Executivo para promover, em nome do Colegiado, a coordenação do referido 

Plano; Considerando que o Comitê Executivo para o desempenho de suas funções necessita 

eleger, entre seus membros, sua equipe coordenadora; Considerando que a indicação de 

coordenadores do Comitê Executivo tem relação direta com a eleição do novo presidente e vice-

presidente do Conselho de Desenvolvimento,  Os membros do Comitê Executivo, em deliberação 

tomada em reunião de 18 de março de 2016, vem solicitar a Vossa Excelência a adoção de 

providências, com vistas a agendar reunião do Conselho de Desenvolvimento, ocasião em que 

serão indicados e eleitos seus presidente e vice-presidente. Aproveitamos a oportunidade para 

assegurar a V.Exa. nosso apreço. Foi aprovado pela maioria dos presentes o texto da carta e seu 



 
 

 

envio ao Secretário-Chefe da Casa Civil. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata e 

encerrada a reunião. Considerando o avançado da hora, foi dada por encerrada a reunião às 13:00 

horas. 


