Quem é o responsável pela elaboração do PDUI?
O Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria das Cidades, e
mais especificamente, a Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano CODUR, é o responsável pela elaboração do PDUI, sendo esta o grande
animador de um processo participativo que contará com a participação de
vários setores da sociedade, tais como: gestores municipais, estaduais e
federais, poder legislativo, instituições de ensino superior, instituições
não-governamentais e movimentos sociais.
Como o cidadão pode participar?
A contribuição do cidadão metropolitano no processo de elaboração do
PDUI de sua região metropolitana é importantíssima e
sua participação pode se dar
de diversas formas, como
através de oﬁcinas participativas, audiências públicas
ou, na internet, através do
portal Scidades.

www.cidades.ce.gov.br/pdui-cariri/
Último Pau de Arara
A vida aqui só é ruim
Quando não chove no chão
Mas se chover dá de tudo
Fartura tem de montão
Tomara que chova logo
Tomara meu Deus tomara

Só deixo o meu Cariri
No último pau-de-arara
Só deixo meu cariri
No último pau-de-arara
Enquanto a minha vaquinha
Tiver o couro e o osso
E puder com o chocalho
Pendurado no pescoço

Eu vou ﬁcando por aqui
Que Deus do céu me ajude
Quem sai da terra natal
Em outros cantos não para.
Luiz Gonzaga

PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO INTEGRADO
REGIÃO METROPOLITANA
DO CARIRI

Estatuto da Metrópole
Com o advento da promulgação do Estatuto da Metrópole, Lei Nº 13.089 de 12
de janeiro de 2015, as questões relacionadas às Regiões Metropolitanas e
Aglomerações Urbanas brasileiras ganham normatização e diretrizes, sendo
previsto a Governança Interfederativa e a elaboração e aprovação do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI.
Para elaboração do Plano, temos o prazo de 31 de dezembro de 2021,
regulamentado por meio da Medida Provisória nº 818, aprovada em 11 de janeiro
de 2018.
O que é uma região metropolitana?
Região metropolitana é o conjunto de diferentes municípios próximos e
interligados entre si, normalmente construída ao redor de uma metrópole, uma
cidade central e mais desenvolvida.
As regiões metropolitanas são marcadas pelo fenômeno da conurbação,
quando as cidades próximas crescem até unirem-se uma às outras, dando a
impressão de constante continuidade. Normalmente, os municípios que estão
próximos ao município-sede são chamados de cidades-satélites.
A Região Metropolitana do Cariri – RMC, foi criada em 2009 através da Lei
Complementar nº 78. atualmente, é constituída pelos municípios de Barbalha,
Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova
Olinda e Santana do Cariri.

O que é ser um cidadão metropolitano do Cariri?
Um cidadão metropolitano está integrado à
sua região Metropolitana, compartilhando
diariamente com os
municípios vizinhos, os
mais diversos serviços de sua rotina, do trabalho ao lazer. Contudo, ao
compartilharmos os espaços, também compartilhamos seus desaﬁos e, dessa
forma, cabe a nós, cidadãos metropolitanos, participar das decisões e pensar de
forma integrada as soluções para as diﬁculdades encontradas em nossa região
metropolitana.
O que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado?
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ou simplesmente PDUI, é um
instrumento de planejamento que estabelece diretrizes para o desenvolvimento
urbano, considerando as funções públicas de interesse comum no âmbito da
Região Metropolitana, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as
condições de vida da população.
O que são as Funções Públicas de Interesse Comum - FPIC?

Área de abrangência e População
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“Política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município,
isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes”.
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Fonte: Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015
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São os desaﬁos comuns entre os municípios da Região Metropolitana tornandose assim questões metropolitanas e não mais municipais, como por exemplo, a
questão do lixo (resíduos sólidos), os recursos hídricos, a mobilidade urbana
dentre outros.
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Diagnóstico

Região Metropolitana do Cariri - RMC

9 municípios
590.209 habitantes
2
108,1 hab/km

Diretrizes
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