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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme deliberado na última reunião do Comitê Executivo realizada dia 11 de 

julho p.p. objetiva-se, por meio deste relatório de atividades do 1º semestre de 2017, 

registrar todas as principais ações até então realizadas com vistas à elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Sorocaba 

(RMS) nos moldes preconizados pelo Estatuto da Metrópole, Lei nº 13.089/2015. 

 

Pretende-se também que este relatório de atividades do 1º semestre, além de 

colaborar com o registro histórico, político, técnico e participativo deste processo até o 

presente momento, que o mesmo possa ser apreciado a todos interessados no âmbito da 

RMS, com vistas a atender e contribuir com o que determina o contido no inciso III, § 2º do 

Art. 12 do mencionado Estatuto. Neste sentido, o presente relatório foi elaborado da forma 

mais impessoal possível com foco nos processos, com informações sintéticas visando 

constituir o relatório completo dos trabalhos do PDUI ao final de dezembro/2017. 

 

Importante salientar que desde a criação da Região Metropolitana de Sorocaba 

(RMS) pela Lei Complementar 1.241/2014, de 08 de maio de 2014, a Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano S/A. – Emplasa, vem realizando a função de Secretaria 

Executiva da RMS até que seja instalada a Agência Metropolitana de Sorocaba 

(AGEMSOR), bem como prestando todo apoio técnico, logístico e administrativo. 

 

2. AÇÕES ESTRUTURANTES DA RMS ENTRE 2014 E 2015 

 

Considera-se com ações estruturantes todas as iniciativas com vistas, ainda antes 

mesmo do Estatuto da Metrópole sancionado em janeiro/2015, à construção de estudos 

técnicos que hoje se consubstanciam no PDUI. Neste sentido, registramos a seguir as 

principais atividades realizadas que não só se integram a esse novo processo, como 

podem ser consideradas precursoras e fundantes do mesmo. 

 

2.1 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

Foram realizadas três (3) oficinas de capacitação de representantes da sociedade 

civil, envolvendo dezenas de participantes, as quais ocorreram no mês de agosto de 2014 

em cada cidade sede das 3 sub-regiões da RMS, a saber: 

 

05/08/14 - Oficina em Sorocaba (realizada na Fatec Sorocaba) 

19/08/14 - Oficina em Itu (realizada na Fatec Itu) 

26/08/14 - Oficina em Tatuí (realizada na Fatec Tatuí) 
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2.2 OFICINAS PARTICIPATIVAS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E 

INFORMAÇÕES DA RMS  

 

A Emplasa, em parceria com a Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo 

(FESP-SP) realizou 4 (quatro) grandes oficinas com a participação de mais de 100 

profissionais que objetivaram levantar junto aos quadros técnicos das Prefeituras, Estado e 

também representantes da Sociedade Civil, incluindo Universidades, dados e informações 

que foram estruturados na forma metodológica de Unidades de Informações 

Territorializadas (UIT´s), a saber: 

  

16/10/14 - Oficina em Sorocaba (realizada no Parque Tecnológico de Sorocaba)  

17/10/14 - Oficina em Tietê (realizada no Salão Nobre da Prefeitura)  

05/11/14 - Oficina em Piedade (realizada no Anfiteatro da Sec. Educação)  

06/11/14 - Oficina em Mairinque (realizada no Clube Atlético de Mairinque)  

 

 Referido trabalho publicado de forma eletrônica em fevereiro/2015, de grande 

envergadura e importância o qual que não cabe neste relatório (pois contêm 1.594 

páginas) pode ser acessado no portal da Emplasa no link a seguir:  

http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/ExibirDetalhes.aspx?funcao=kcProjetos&id=

433&retorno=sim&Lingua=PT1  

 

 Os relatórios completos das oficinas estão acessíveis em: 

http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20324 e  

  

2.3 CONSULTA PÚBLICA AO RELATÓRIO DE PROPOSTAS DAS OFICINAS 

 

Entre novembro/2014 a janeiro/2015 a Emplasa, também por meio da FESP-SP, 

iniciou a consulta pública em meio digital (vide site2) sobre as potencialidades, 

oportunidades e os obstáculos para o desenvolvimento da RMS, apresentando os 

resultados das 4 oficinas realizadas entre outubro e novembro/2014. O material produzido 

pode ser acessado em: 

http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20376 

Todos os resultados estão sendo utilizados na construção do Panorama Regional e 

no Diagnóstico com vistas à elaboração do PDUI.  

 

2.4 CURSO DE CAPACITAÇÃO: FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO REGIONAL  

 

Durante os dias 04 e 19 de dezembro de 2014 foi realizado o curso de capacitação 

denominado “Ferramentas de Planejamento Regional”, sendo oferecidas e preenchidas 

                                                           
1
 Deverá o consulente cadastrar-se na Biblioteca Virtual da Emplasa em: 

http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/Default.aspx  
2 http://consultaemplasarmsorocaba.sustentare.org/consulta.php 

http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/ExibirDetalhes.aspx?funcao=kcProjetos&id=433&retorno=sim&Lingua=PT
http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/ExibirDetalhes.aspx?funcao=kcProjetos&id=433&retorno=sim&Lingua=PT
http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20324
http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20376
http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/Default.aspx
http://consultaemplasarmsorocaba.sustentare.org/consulta.php
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120 vagas tanto para servidores municipais e do Estado como para membros da sociedade 

civil. 

Referido curso foi realizado com uma carga de 32 horas de duração, além de ter 

sido oferecido em 3 cidades distintas da RMS visando ampla participação. As cidades 

foram Boituva, Votorantim e Pilar do Sul. O curso contemplou 4 (quatro) módulos de 

formação, a saber: 

 

MÓDULO I - Aspectos institucionais do desenvolvimento regional no Brasil e em São 

Paulo: evolução histórica e quadro atual;  

MÓDULO II - Desenvolvimento socioeconômico, articulação regional e Funções Públicas 

de interesse comum; 

MÓDULO III - Geoprocessamento: instrumento de planejamento;  

MÓDULO IV - UITs - definição, metodologia de identificação e delimitação e seus usos no 

planejamento municipal e regional. 

 

 O relatório dessas importantes capacitações contendo 327 páginas também pode ser 

acessado na biblioteca virtual da Emplasa em sua plataforma no link: 

http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20336  

 

 2.5 OUTRAS AÇÕES RELEVANTES 

 

Como destaques nos anos de 2014 e 2015 tem-se:  

 

 Em 28 de outubro de 2014, o governador publicou o Decreto nº 60.865, transferindo a 

gestão do transporte coletivo intermunicipal de passageiros da RMS da ARTESP para a 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos, com apoio da EMTU 

 Em 26 de novembro de 2014 ocorreu a implantação do GAMESP – Gabinete Metropolitano 

de Gestão Estratégica de Segurança Pública. 

 Em 25 de março de 2015 foi criada a 1ª Câmara temática da RMS voltada ao Transporte 

Intermunicipal gerido pela Secretaria de Assuntos Metropolitanos e a EMTU. 

 A Emplasa acionou a ANATEL visando o fim da tarifação DDD3  

 Em 8 de maio de 2015 o Exº Governador Geraldo Alckmin assinou Decreto 

regulamentando o Fundo de Desenvolvimento da RMS e autorizou o envio do Projeto de 

Lei Complementar nº 29/2015 à Assembleia Legislativa criando a Agência de 

Desenvolvimento da RMS, a AGEMSOR.  

 Em 2015 efetivou-se o processo de inclusão do município de Itapetininga na RMS. 

 

3. O PDUI E A INSTITUIÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO EM 2016 

 

No dia 13 de abril de 2016 com o objetivo claro de elaborar o PDUI, o Conselho de 

Desenvolvimento da RMS instituiu por meio da Resolução CD nº 1/20164 o Comitê 

                                                           
3
 http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/publicacoes/Noticias/2013/arquivo/R_23_07_2013_Anatel.html 

http://www.bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20336
http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/publicacoes/Noticias/2013/arquivo/R_23_07_2013_Anatel.html
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Executivo, cuja formação inicial com 8 (oito) membros foi integrada por 3 (três) Prefeitos, 

sendo um de cada cidade sede de sub-região, 4 (quatro) Secretarias Estaduais e o 

Presidente do Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio 

Sorocaba – Ceriso, a saber: 

 

 Prefeito Municipal de Sorocaba (SP) 

 Prefeito Municipal de Itu (SP) 

 Prefeito Municipal de Tatuí (SP) 

 Presidente do Ceriso 

 Secretaria da Habitação 

 Secretaria de Recursos Hídricos 

 Secretaria de Transportes Metropolitanos 

 Secretaria de Meio Ambiente 

 

Todos os titulares poderão fazer-se representar por representantes designados. 

Coube à Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A. – Emplasa prestar todo 

apoio logístico, técnico e administrativo até que seja instalada a Agência Metropolitana de 

Sorocaba (AGEMSOR). 

Ainda pela citada resolução, o Conselho de Desenvolvimento outorgou ao Comitê 

Executivo poderes para aprovar o Guia Metodológico do PDUI, documento no qual consta 

a definição do escopo, do processo consultivo e da metodologia participativa nos termos 

do Estatuto da Metrópole, assim como o cronograma de execução das atividades. 

Assim, ao longo de 2016 foram realizados encontros, reuniões e oficinas que 

visaram tanto à construção do Guia Metodológico5, o qual foi aprovado em 13 de abril de 

2016, como ações pertinentes de construção do diagnóstico prévio, a saber: 

 

 Seminário sobre o PDUI realizado no Salão de Vidro da Prefeitura de Sorocaba, em 13 

de abril de 2016; 

 Oficina com os técnicos de 17 Prefeituras da RMS realizada na Emplasa, em São 

Paulo no dia 01 de junho de 2016. Evento coordenado pelo Presidente da Emplasa, o 

arquiteto Fernando Chucre; 

 Workshop sobre o Meio Ambiente da RMS realizado em Salto dia 01 de setembro de 

2016;  

 Oficinas com os Grupos de Trabalho realizadas no Parque Tecnológico de Sorocaba 

no mês de outubro de 2016. Para tanto foram instituídos os seguintes grupos e 

respectivos coordenadores regionais: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
4
 Acessível em: https://drive.google.com/open?id=0B6hd3Dp3N0PZUHVFdWpjYmhURzQ  

5
 Documento com 12 páginas acessível em: https://drive.google.com/open?id=0B6hd3Dp3N0PZMnc4WWFEelBtNUE  

https://drive.google.com/open?id=0B6hd3Dp3N0PZUHVFdWpjYmhURzQ
https://drive.google.com/open?id=0B6hd3Dp3N0PZMnc4WWFEelBtNUE
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GT MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS  

Emplasa: Roberto Rusche - tel. (11) 3293.5386 

Coordenador Regional: Osmar Borzacchini 

(15) 9 8132-5191 

email : osmar.agronomo@gmail.com  

 

 

GT MOBILIDADE E LOGÍSTICA  

Coordenador Regional: Álvaro Tadachi Kimura 

(15) 3244-8400 

email: alvarokimura@live.com  

 

GT DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO  

Emplasa: Fátima Rauber - tel. (11) 3293.5387 

Coordenador Regional: Miriam de Oliveira Galvão Zacareli 

(15) 9 9109-7913 

email: tmzacareli@sorocaba.sp.gov.br  

 

GT AGRICULTURA  

Emplasa: Roberto Rusche - tel. (11) 3293.5386 

Coordenador Regional: Caetano Mainine 

(15) 3222-2852 

email: edr.sorocaba@cati.sp.gov.br  

 

GT SAÚDE  

Emplasa: Roberto Rusche - tel. (11) 3293.5386 

Coordenador Regional: Ricardo Leão Silva  

(15) 3332-8100 

email dr16-gabinete@saude.sp.gov.br  

 

GT SEGURANÇA  

Emplasa: Moema Villar - tel. (11) 3293.5415 

Coordenador Regional: Comandande Jefferson Klarosk 

jklarosk@Sorocaba.sp.gov.br  

 

 Seminário realizado pelo Curso de Arquitetura da Universidade de Sorocaba (Uniso), 

sobre a RMS, dia 9 de novembro de 2016; 

 Reunião com todos os Prefeitos eleitos sobre o PDUI em 24 de novembro de 2016, 

realizada no Parque Tecnológico de Sorocaba; 

 Workshop com Instituições de Ensino Superior (IES) da RMS realizado em 30 de 

novembro de 2016 no Parque Tecnológico de Sorocaba, contando com 7 (sete) IES e 

20 pesquisadores;  

mailto:osmar.agronomo@gmail.com
mailto:alvarokimura@live.com
mailto:tmzacareli@sorocaba.sp.gov.br
mailto:edr.sorocaba@cati.sp.gov.br
mailto:dr16-gabinete@saude.sp.gov.br
mailto:jklarosk@Sorocaba.sp.gov.br
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 Reunião para consolidação dos estudos técnicos produzidos no diagnóstico prévio, 

realizada na Prefeitura de Sorocaba em 15 de dezembro. 

 

4. AÇÕES REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2017 

 

O foco inicial do trabalho do Comitê Executivo foi a execução das atividades 

previstas no Guia Metodológico do PDUI e a construção do processo vigente em 2017 com 

ampla participação da sociedade civil objetivando concluir o PDUI até dezembro/2017. 

Um importante momento desse processo realizou-se no dia 07 de junho no com a 

eleição das entidades da sociedade civil que passaram a integrar o Comitê Executivo do 

PDUI, o que está devidamente relatado a seguir. 
 

4.1 REUNIÕES REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2017 
 

Neste item procuramos sintetizar a agenda de reuniões e eventos realizados ao 

longo deste 1º semestre de 2017, sejam elas mais técnico-administrativos ou abertos.  

 Audiência Pública da Região Metropolitana de Sorocaba. Evento realizado na 

Câmara Municipal de Sorocaba em 15 de fevereiro de 2017, às 10h00. 

 Reunião técnica para ajuste do Cronograma de Atividades do 1º semestre de 2017 à 

luz do Guia Metodológico. Reunião realizada na sede da Emplasa em São Paulo dia 

06 de março de 2017, às 10h00. 

 Reunião técnica para Organizar as Oficinas de trabalho do PDUI em Itu, Tatuí e 

Sorocaba. Reunião realizada no Parque Tecnológico de Sorocaba em 23 de março de 

2017, às 09h00. 

 Reunião técnica para discutir as estratégias de integração da Sociedade Civil no 

Comitê Executivo do PDUI. Diretrizes para Regimento das Eleições. Reunião realizada 

na sede da Emplasa em São Paulo dia 28 de março de 2017, às 14h00.  

 Reunião técnica para definir os locais e conteúdo de dados e informações para as 

Oficinas. Definição do Regimento das Eleições Sociedade Civil. Reunião realizada na 

sede da Emplasa em São Paulo dia 18 de abril de 2017, às 10h00.   

 Realização da 1ª Oficina do PDUI. Objetivo:  Construção do Panorama Regional. 

Evento realizado na Fatec Sorocaba (SP) em 08 de maio de 2017, das 09h00 às 

17h00.  

 Realização da 2ª Oficina do PDUI. Objetivo:  Construção do Panorama Regional. 

Evento realizado na Fatec Tatui (SP) em 09 de maio de 2017, das 09h00 às 17h00.  

 Realização da 3ª Oficina do PDUI. Objetivo:  Construção do Panorama Regional. 

Evento realizado na Faculdade de Direito de Itu (SP) em 11 de maio de 2017, das 

09h00 às 17h00. 
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 Apresentação de Pesquisa “Rede de Cidades e Paisagens em Rede: Dispersão e 

Fragmentação na RMS”. Objetivo: contribuir com a construção do PDUI. Pesquisadora 

Arquiteta Teresinha Maria Fortes Bustamante Debrassi. Evento realizado na sede da 

Emplasa em São Paulo com a presença de representantes das Prefeituras e técnicos 

da Emplasa no dia 31 de maio de 2017, às 10h006.   

 Realização da Assembleia para Eleição dos representantes da Sociedade Civil no 

Comitê Executivo. Evento realizado no Auditório da Fundação Ubaldino do Amaral, 

entidade mantenedora do Jornal Cruzeiro do Sul, no dia 07 de junho de 2017, das 

18h00 às 21h30. 

 

4.1.1 ATIVIDADES SUPLEMENTARES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE 

SOROCABA (SP) 
 

 Realização do Encontro Metropolitano das Guardas Civis Municipais (GCMS´s) da 

Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Objetivo: Transformar a Escola de 

Formação da Guarda Civil de Sorocaba em uma Escola Metropolitana. Evento 

promovido pela Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas (Serim) da 

Prefeitura de Sorocaba (PMS) em 23 de fevereiro de 2017. 

 Realização do Encontro Metropolitano de Esportes da RMS. Objetivo: Discutir a 

viabilidade dos jogos Metropolitanos. Evento promovido pela Secretaria de Relações 

Institucionais e Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba (PMS) em 14 de 

março de 20177.  

 Realização do I Encontro Metropolitano de Educação. Objetivo: Judicialização da 

Educação. Evento promovido pela Secretaria de Relações Institucionais e 

Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba (PMS) em 29 de março de 20178. 

 Realização do Encontro das Defesas Civis da RMS. Objetivo: Encerramento do 

Plano Verão e integração da RMS. Evento promovido pela Secretaria de Relações 

Institucionais e Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba (PMS) em 06 de 

abril de 20179. 

 Realização do Encontro Metropolitano de Meio Ambiente. Objetivo: Gestão 

Ambiental para as Cidades Sustentáveis. Evento promovido pela Secretaria de 

                                                           
6
 https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1739 

7
 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/1o-encontro-metropolitano-de-esportes/ 

8
 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/encontro-metropolitano-de-educacao/ 

9
 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/encontro-das-defesas-civis-da-regiao-metropolitana-

e-encerramento-do-plano-verao/ 

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1739
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/1o-encontro-metropolitano-de-esportes/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/encontro-metropolitano-de-educacao/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/encontro-das-defesas-civis-da-regiao-metropolitana-e-encerramento-do-plano-verao/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/encontro-das-defesas-civis-da-regiao-metropolitana-e-encerramento-do-plano-verao/
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Relações Institucionais e Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba 

(PMS) em 19 de abril de 201710. 

 Realização do I Encontro de Dirigentes Municipais de Cultura da RMS.  Objetivo: 

Desenvolver a cultura na região de Sorocaba, aproveitando potencialidades e 

características de cada uma das cidades da Região Metropolitana.  Evento promovido 

pela Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de 

Sorocaba (PMS) em 25 de abril de 201711. 

 Realização do Seminário de Agricultura, Abastecimento e Nutrição. Objetivo: 

Troca de experiências e a divulgação de como funciona os níveis municipal, estadual e 

federal na prática Evento promovido pela Secretaria de Relações Institucionais e 

Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba (PMS) em 31 de maio de 201712. 

 Realização do I Encontro de Bibliotecas e Bibliotecários da RMS. Objetivo: Discutir 

o futuro das bibliotecas. Evento promovido pela Secretaria de Relações Institucionais e 

Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba (PMS) em 21 de junho de 201713. 

 Realização do Encontro de Secretários de Segurança da RMS.  Objetivo: Discutir a 

Gestão Integrada de Segurança Pública. Evento promovido pela Secretaria de 

Relações Institucionais e Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba (PMS) em 

22 de junho de 201614. 

 Realização do Fórum de Desenvolvimento do Turismo: Integração da RMS. 

Evento promovido pela Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas (Serim) 

da Prefeitura de Sorocaba (PMS) em parceria com a Universidade de São Carlos – 

campus Sorocaba (SP) em 03 de julho de 2017. Referida pesquisada Ufscar foi 

enviada à Emplasa15. 

 

 

4.2 ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO COMITÊ EXECUTIVO 
 

Outra importante ação do Conselho de Desenvolvimento da RMS com base no Guia 

Metodológico foi a revisão da estrutura do Comitê Executivo, o qual passou a ser composto 

                                                           
10

 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-promoveu-encontro-metropolitano-de-meio-

ambiente/ 
11

 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/1-encontro-de-dirigentes-de-cultura-da-regiao-

metropolitana-de-sorocaba/ 
12

 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/seminario-de-agricultura-abastecimento-e-nutricao-atraiu-

250-pessoas/  
13

 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/encontro-metropolitano-de-bibliotecarios/ 
14

 http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/sorocaba-deve-aderir-ao-sistema-detecta-de-seguranca/ 
15

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1820-

 https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1820 

http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-promoveu-encontro-metropolitano-de-meio-ambiente/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-promoveu-encontro-metropolitano-de-meio-ambiente/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/1-encontro-de-dirigentes-de-cultura-da-regiao-metropolitana-de-sorocaba/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/1-encontro-de-dirigentes-de-cultura-da-regiao-metropolitana-de-sorocaba/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/seminario-de-agricultura-abastecimento-e-nutricao-atraiu-250-pessoas/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/seminario-de-agricultura-abastecimento-e-nutricao-atraiu-250-pessoas/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/galeria/encontro-metropolitano-de-bibliotecarios/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/sorocaba-deve-aderir-ao-sistema-detecta-de-seguranca/
https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1820
https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1820
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também por 4 (quatro) entidades representantes da sociedade civil, gerando uma estrutura 

paritária entre Município, Estado e Sociedade Civil.  

Assim, no dia 3 de maio de 2017 com o objetivo claro de integrar a sociedade civil na 

instância deliberativa do PDUI, o Conselho de Desenvolvimento da RMS revisou a estrutura do 

Comitê Executivo por meio da Resolução CD nº 1/201716 o cuja formação inicial com 8 (oito) 

membros passou para 13 (treze) membros, assim ficando: 

 

 Prefeito Municipal de Sorocaba (SP) 

 Prefeito Municipal de Itu (SP) 

 Prefeito Municipal de Tatuí (SP) 

 Prefeito Municipal de Itapetininga (SP) 

 Presidente do Ceriso 

 Emplasa S/A. 

 Secretaria de Transportes Metropolitanos 

 Secretaria de Meio Ambiente 

 Secretaria da Habitação 

 4 (quatro) Representantes da Sociedade Civil 
  

Todo o processo instaurado desde 2016 canalizou para a eleição dos representantes da 

sociedade civil junto ao Comitê Executivo. Um regulamento amplamente democrático que consta 

no Anexo I foi elaborado, aprovado, publicado17 e divulgado para reger as eleições dos membros 

da sociedade civil. 

Durante as oficinas realizadas entre 8 e 11 de maio e depois com intensa publicidade, 

foram convidadas as entidades da sociedade civil para participar da Assembleia de eleição das 4 

(quatro) entidades titulares e respectivas suplentes junto ao Comitê Executivo, o que se realizou 

de forma plena e exitosa na quarta-feira dia 07 de junho, às 18h00 no Auditório da Fundação 

Ubaldino do Amaral, entidade mantenedora do centenário e dos mais importantes do interior do 

Estado, o Jornal Cruzeiro do Sul. 

Diante da presença de mais de 40 entidades representativas de toda RMS, seus 58 

representantes, reunidos em segmentos, conseguiram consenso para eleger por aclamação as 

seguintes entidades que, posteriormente, ficaram responsáveis por indicar seus representantes no 

PDUI, a saber: 

 

 Gregório Francisco França Ribeiro Neto (titular, representando o Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - Sorocaba e Região - 

APEOESP) e Manoel Borges (suplente, representando a Associação de Moradores 

                                                           
16

 Acessível em: https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZQjNOQjJVaUo2MU0/view  
17

 Acessível em: https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=60 ou em 
https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZN3JCQm5IR1FTM1U/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZQjNOQjJVaUo2MU0/view
https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=60
https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZN3JCQm5IR1FTM1U/view?usp=sharing
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Piazza Di Roma), pelo segmento dos Sindicatos de Trabalhadores e Movimentos 

Populares;  

 João Francisco Guariglia (titular, representando a Associação Comercial de Sorocaba) 

e Anselmo Luiz Martinez Romera (suplente, representando o Sindicato das Indústrias 

de Mineração de Areia do Est. de SP - SINDAREIA), pelo segmento das Entidades de 

Empresários e Organizações Não Governamentais 

 Eleusa Maria da Silva (titular, representando a OAB Votorantim) e Sandra Yukari 

Shirata Lanças (suplente, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB 

Sorocaba), pelo segmento das Entidades Profissionais e Conselhos de Classe  

 Francisco Carlos Ribeiro (titular, representando a Fatec Sorocaba) e Denilson de 

Camargo Mirim (suplente, representando o Instituto Federal de São Paulo – campus 

Sorocaba), pelo segmento das Entidades Acadêmicas e Instituições de Pesquisa 

Encontram-se os registros, como fotos e documentos dessa Assembleia no site do 

PDUI em: https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=297 e sua ata no link: 

https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZekNtZEprdFFKLWs/view. 

4.3 COMUNICAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO 

 

Desde 2015 a Emplasa disponibilizou em seu sítio oficial na internet uma página 

com as informações relevantes e notícias da RMS que pode ser acessada em 

https://www.emplasa.sp.gov.br/RMS  

O portal da Emplasa contém plataformas importantes para acesso de dados e 

pesquisas de seu acervo, seja da biblioteca virtual já citada ao longo deste relatório como o 

Sistema de Informações Metropolitanas – SIM, que pode ser acessado em: 

http://www.sim.emplasa.sp.gov.br/mapa ou a Emplasageo, um sistema de geoinformaçães 

ao cidadão, também acessível pelo endereço eletrônico: http://www.emplasageo.sp.gov.br/ 

Não apenas isto. Também foi instituída pela Emplasa neste ano de 2017 um amplo 

canal de comunicação e publicização digital de todos o processo de elaboração do PDUI 

da RMS no sítio na internet www.pdui.sp.gov.vr/sorocaba. Para ilustrar colacionamos a 

página inicial do site. 

 

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=297
https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZekNtZEprdFFKLWs/view
https://www.emplasa.sp.gov.br/RMS
http://www.sim.emplasa.sp.gov.br/mapa
http://www.emplasageo.sp.gov.br/
http://www.pdui.sp.gov.vr/sorocaba
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Exemplificando, no site do PDUI constam os documentos e normas publicadas no 

link https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=755, dentre eles o Guia Metodológico 

e estudos produzidos, como o Panorama Regional, dentre outros de grande importância  

também pelo link: https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=60. Referido site contém 

uma plataforma interativa para envio de propostas. 

Da mesma forma acima colacionamos uma página em que constam todas as 

reuniões realizadas com seus arquivos de documentos, atas, fotos, etc. 

 

 

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=755
https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=60
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Também para reforçar e impulsionar as notícias, releases à imprensa, documentos, 

reuniões, encontros, etc., foi criada uma fanpage no facebook em 

https://www.facebook.com/pduisorocaba/, a seguir colacionada: 

 

 
 

5. PLANEJAMENTO PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 
 

Na última reunião do Comitê Executivo (CEX) realizada dia 11 de julho p.p. no Parque 

Tecnológico de Sorocaba, foi aprovado o regulamento de trabalho do 2º semestre 

especialmente com vistas à regulação dos trabalhos estratégicos e operações do CEX, a 

definição de etapas e cronograma, bem como iniciadas as ações com vista à formação dos 

grupos de trabalho (GT) que terão um papel ímpar no processo final de elaboração do 

PDUI. Salientamos que referidos grupos terão ampla e fundamental participação da 

sociedade civil. 

 

Referido regulamento aprovado por unanimidade pelo CEX já está publicado no site 

oficial do PDUI em https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=75518 cujo conteúdo 

encontra-se também no Anexo II deste relatório. No citado regulamento constam um 

anexo com o cronograma constituído de etapas que ora transportamos a programação 

para este 2º semestre de 2017: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Também acessível em: https://drive.google.com/open?id=0B6hd3Dp3N0PZaDBWNG5YSG1rdGs  

https://www.facebook.com/pduisorocaba/
https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=755
https://drive.google.com/open?id=0B6hd3Dp3N0PZaDBWNG5YSG1rdGs
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2017 

ETAPAS 
JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. 

Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Conclusão do 
Diagnóstico 

            Validação do 
Diagnóstico pelo 
Comitê Executivo 

            Recebimento das 
Propostas pela 

Plataforma Digital 
            Reuniões dos Grupos 

de Trabalhos Virtual / 
Presencial 

            Sistematização das 
Propostas da 
Plataforma Digital 

            
Elaboração do 
Macrozoneamento 

            
Elaboração do 
Caderno de Propostas 

            Aprovação do Caderno 
de Propostas pelo 
Comitê Executivo 

            
Realização das 
Audiências Públicas 

            Sistematização das 
contribuições das 
Audiências Públicas 

            Elaboração da Minuta 
do Projeto de Lei e 
Caderno de 
Sustentação 

            Validação da Minuta 
do Projeto de Lei pela 
Comitê Executivo e 
envio ao Conselho de 
Desenvolvimento 

            Aprovação final do 
Projeto de Lei pelo 
Conselho de 
Desenvolvimento e 
envio à Assembleia 
Legislativa 
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Além das atividades acima, também estão previstas a realização dos seguintes 

encontros: 

 

 Encontro Metropolitano de Assistência Social. Objetivo: Discutir a construção do 

Protocolo de Atendimento à Pessoas em Situação de Rua. Evento promovido pela 

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba 

(PMS) a ser realizado em 09 de agosto de 2017. 

 Workshop Metropolitano sobre Regularização Fundiária. Objetivo: Apresentar a Nova 

Legislação sobre Regularização Fundiária. Evento promovido pela Secretaria de Relações 

Institucionais e Metropolitanas (Serim) da Prefeitura de Sorocaba (PMS) a ser realizado 

em 11 de agosto de 201719. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Todos os esforços estão concentrados na efetiva realização das etapas contidas no 

cronograma elaborado para o 2º semestre de 2017, de forma que os trabalhos do Comitê 

Executivo se encerrem em dezembro p.f. com a aprovação do PDUI pelo Conselho de 

Desenvolvimento e envio à Assembleia Legislativa de São Paulo. 

 

Região Metropolitana de Sorocaba, 14 de julho de 2017 
 
 

Comitê Executivo do PDUI 
 

 

Comitê Executivo do PDUI 
 

 

Membro Titular Membro Suplente 

José Antonio Caldini Crespo 
Prefeito de Sorocaba (SP) 

Hilton Antonio Monteiro 

Guilherme dos Reis Gazzola 
Prefeito de Itu (SP) 

Maria Célia Silva Caiado 

Maria Jose Pinto Vieira de Camargo 
Prefeita da Tatuí (SP) 

Juliana Rossetto Leomil 
Mantovani 

Simone Aparecida Curraladas dos Santos 
Prefeita de Itapetininga (SP) 

Thiago Terra Rodrigues 

Vanderlei Polizeli 
Presidente do Consórcio Ceriso 

Francisco Antonio Coutinho 

Humberto Carlos Parro 
Emplasa S/A. 

Felipe Dias das Virgens 

Moacyr Vieira Serodio Filho 
Secretaria de Estado da Habitação 

Kely Cristiane Schettini 

                                                           
19

 https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1866 

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?p=1866
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Laura Stela Naliato Perez 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

Marcia Renata Itani 

Edson Thomaz Zilião 
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos 

Luiz Gustavo Dias 

Francisco Carlos Ribeiro 
Fatec Sorocaba (SP) 

Denilson de Camargo Mirim 
Instituto Federal de São Paulo 
– Campus Sorocaba (SP)  

Eleusa Maria da Silva 
OAB Votorantim 

Sandra Yukari Shirata Lanças 
Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB-Sorocaba/SP) 

Gregorio Francisco França Ribeiro Neto 
Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo - Sorocaba e Região 

Manoel Borges 
Associação de Moradores 
Piazza de Roma 

João Francisco Guariglia 
Associação Comercial de Sorocaba 

Anselmo Luiz Martinez Romera 
Sindicato das Indústrias de 
Mineração de Areia do Estado 
de São Paulo - Sindareia 

 

 

Responsabilidade Técnica: 
 

Felipe Dias das Virgens, Emplasa S/A. 
fvirgens@sp.gov.br  

Flaviano Agostinho de Lima, Fatec Tatuí/SP  
flaviano.lima@fatec.sp.gov.br  

Hilton Antonio Monteiro, Prefeitura de Sorocaba/SP 
hmonteiro@sorocaba.sp.gov.br  

Vidal Dias da Mota Júnior, Prefeitura de Sorocaba/SP 
vdmota@sorocaba.sp.gov.br  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:fvirgens@sp.gov.br
mailto:flaviano.lima@fatec.sp.gov.br
mailto:hmonteiro@sorocaba.sp.gov.br
mailto:vdmota@sorocaba.sp.gov.br
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ANEXO I 

 
Regulamento    

Assembleia Pública para escolha de Representantes da Sociedade Civil para o Comitê 

Executivo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI da Região Metropolitana 

Sorocaba - RMSOROCABA 

Art. 1º Os representantes da sociedade civil que irão compor o Comitê Executivo do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Sorocaba 
(RMSOROCABA) serão escolhidos por seus pares, durante Assembleia Pública a ser realizada no 
Auditório da Fundação Ubaldino de Amaral, localizado na Av. Engenheiro Carlos Reinaldo 
Mendes nº 2.800, Sorocaba (SP), no dia 07/06/2017, às 18h00, com qualquer número de 
participantes.  

§ 1º - A Reunião será presidida por um representante da Secretaria Executiva da RMSOROCABA. 

I – Será eleito 1 (um) representante titular e outro suplente de entidade da sociedade civil com sua 

sede respectivamente funcionando em qualquer uma das cidades circunscritas à RMSOROCABA, 

totalizando 4 (quatro) representantes titulares e 4 (quatro) suplentes; 

II - Serão considerados como entidades da sociedade civil àquelas representativas aos seguintes 

segmentos definidos abaixo para fins desta eleição: 

a) Sindicatos de Trabalhadores e Movimentos Populares: definidos, respectivamente, como 

entidades sindicais, incluindo federações, confederações e centrais sindicais de trabalhadores 

urbanos e rurais, e; associações comunitárias ou de moradores, movimentos por moradia e 

demais organizações populares;  

b) Entidades de Empresários e Organizações Não Governamentais: definidos, 

respectivamente, como entidades vinculadas ao empresariado, inclusive cooperativas, e; 

associações civis ou fundações de fins não econômicos, formalmente constituídas perante os 

órgãos de registro. 

c) Entidades Profissionais e Conselhos de Classe: definidas como sendo as entidades 

representativas de associações de profissionais autônomos. Enquadram-se, também, neste 

segmento os conselhos de classe (regionais ou federais); e,  

d) Entidades Acadêmicas e Instituições de Pesquisa: definidas como as instituições de ensino 

superior e demais entidades de pesquisa. 

III - A votação será realizada pela seguinte ordem: 

 

1ª Etapa: 1 (um) Titular e 1 (um) Suplente pelo segmento de Sindicatos de Trabalhadores 

e Movimentos Populares; 

2ª Etapa: 1 (um) Titular e 1 (um) Suplente pelo segmento de Empresários e Organizações 

Não Governamentais; 

3ª Etapa: 1 (um) Titular e 1 (um) Suplente pelas Entidades Profissionais e Conselhos de 

Classe; 

4ª Etapa: 1 (um) Titular e 1 (um) Suplente pelas Entidades Acadêmicas e Instituições de 

Pesquisa. 
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IV - Poderá votar e ser votado somente um representante indicado formalmente como candidato 

por entidade devidamente inscrita e presente ao longo da Assembleia para cada uma das vagas 

(titular e suplente), que formalizará previamente na inscrição quem poderá votar e ser votado, 

podendo recair na mesma pessoa; 

V – Cada entidade terá direito a apenas um voto na eleição dentro do segmento da sociedade civil 

a qual pertença conforme definição neste regulamento, de modo que todas as entidades terão o 

mesmo peso; 

VI – A entidade deverá declarar que terá condições de subsidiar todas as despesas com a 

participação e trabalho de seu representante porventura eleito ao Comitê Executivo ao longo da 

elaboração do PDUI, como viagens, transporte, alimentação, hospedagem, etc., sendo que seu 

representante, na qualidade de candidato, deverá comprovar ter disponibilidade de tempo para 

fazer-se presente, exceto por motivos de força maior, quando será representado pelo suplente 

que declarará as mesmas condições do titular;  

§ 2º - Uma vez eleitos, o titular e suplente se declaram cientes de que representarão toda a 

sociedade civil da região metropolitana e não somente aos interesses, seja do segmento ou 

entidade pelo qual foi indicado ou de sua sub-região ou cidade; 

Art. 2º A eleição, exclusiva para os segmentos da sociedade civil, poderá ser por aclamação em 

cada segmento ou, não ocorrendo as condições avaliadas pelo Presidente da Assembleia, deverá 

ser realizada por votação secreta, em cédula que especifique o nome do titular e suplente, bem 

como sua entidade e segmento. 

I – Cada entidade inscreverá seu candidato em formulário próprio junto ao Presidente da 

Assembleia ou à pessoa por ele indicado até o início da Assembleia; 

II – Instalada a Assembleia será o mais breve possível apresentada aos representantes da 

sociedade civil uma lista com o nome dos candidatos, entidades e segmentos que realizaram suas 

inscrições; 

III – Será eleito titular e/ou suplente quem tiver maioria simples dos votos, sendo que os 

candidatos deverão estar presentes até o final da Assembleia. Ocorrendo empate será realizado 

sorteio. 

Parágrafo único. Na hipótese de não haver inscrições suficientes de entidades e respectivos 

candidatos para a eleição de titular e/ou suplente em um determinado segmento, a vaga será 

direcionada ao segmento com maior representatividade na Assembleia, que procederá a nova 

votação.  

Art. 3º Casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Assembleia. 

 

Fonte: 

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=60#tabs-60-0-1  

https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZN3JCQm5IR1FTM1U/view 

 

 

 

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=60#tabs-60-0-1
https://drive.google.com/file/d/0B6hd3Dp3N0PZN3JCQm5IR1FTM1U/view
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ANEXO II 

 

Regulamento de Trabalho do Comitê Executivo quanto à elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana Sorocaba-RMS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os representantes do Comitê Executivo, órgão subordinado ao Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba (CD), conforme definido na Deliberação 
CD nº 1/2017 e nas diretrizes do Guia Metodológico estabelecem, por meio deste regulamento, os 
objetivos, funções, responsabilidades e cronograma para a realização dos trabalhos relativos à 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) previsto no § 4º do Art. 10 da 
Lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole). 

 

CAPÍTULO II 

DO COMITÊ EXECUTIVO 

 

Art. 2º São objetivos do Comitê Executivo (CEX) promover a articulação e coordenação entre 
Estado, Municípios e Sociedade Civil dos trabalhos relativos à elaboração do PDUI, incluindo a 
validação desse processo até sua aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento nos termos do 
inciso II do caput do art. 8º, § 4º do Art. 10 e Art. 12 do Estatuto da Metrópole. 

 

§ 1º Os membros do CEX deverão realizar, ao menos, uma reunião mensal, das quais serão 
lavradas atas eletrônicas e sucintas. 

§ 2º As reuniões do CEX serão instaladas com a presença mínima de 7 (sete) membros, sendo 
que as decisões serão por maioria simples dos presentes.  

§ 3º O CEX poderá delegar responsabilidades específicas aos seus membros para garantir a 
eficácia e eficiência dos trabalhos criando comitês, câmaras ou relatorias. 

§ 4º A fim de garantir o bom andamento dos trabalhos referentes ao PDUI, o CEX constituirá 
Grupos de Trabalho (GT) e implementará outras estratégias de forma que o conhecimento e 
experiência da sociedade civil, órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou 
fundacional do Estado e dos Municípios seja aproveitado. 

§ 5º Os suplentes também serão convidados para as reuniões podendo delas participar sem 
direito a voto, exceto quando estiverem substituindo o titular. 

§ 6º O membro titular do CEX deverá comunicar ao seu respectivo suplente com maior brevidade 
possível quando, eventualmente e por motivo de força maior, não possa estar presente à reunião 
convocada.  

§ 7º Caberá à Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A - Emplasa, na qualidade de 
Secretaria Executiva da RMS, prestar todo apoio administrativo, logístico e especialmente técnico 
para a consecução dos objetivos dispostos neste artigo. 
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CAPÍTULO III 

DO CRONOGRAMA 

 

Art. 3º Caberá ao CEX aprovar o Caderno de Propostas e o Caderno de Sustentação do PDUI, 

que serão apresentados ao Conselho de Desenvolvimento da RMS, conforme cronograma de 

trabalho estabelecido no Anexo I deste regulamento. 

§ 1º O Anexo I deverá incluir as etapas e ações que deverão ser realizadas a partir da publicação 

do Diagnóstico validado pelo CEX. 

§ 2º O Anexo I poderá ser ajustado pelo CEX conforme as necessidades e contingências que 

surgirem no decorrer dos trabalhos. 

CAPÍTULO IV 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

Art. 4º A partir da divulgação do Diagnóstico serão criados Grupos de Trabalho (GT) por temas, 

os quais terão como responsabilidade receber as propostas, analisa-las, sistematiza-las na forma 

de relatório e, se necessário, apresentar suas recomendações e contribuições técnicas ao CEX, 

sempre contemplando no seu trabalho o conjunto de diretrizes do Guia Metodológico e as 

condições de sustentabilidade orçamentária das mesmas. 

§ 1º Cada um dos GT´s será integrado pelos representantes técnicos indicados pelo Estado e 

Municípios da RMS, limitados a um profissional por ente em cada um dos grupos formados, bem 

como pelos profissionais da sociedade civil com formação e/ou atuação e experiência nas 

respectivas áreas temáticas. 

I – Caberá aos GTs, em comum acordo designar um coordenador-moderador dentre os 

participantes, devendo este apresentar condição para desempenhar esta função. 

II – Será aberta chamada para as entidades dos representantes da sociedade civil interessados 

em participar dos GT´s para que façam suas indicações em até 2 (dois) temas em que tenham 

conhecimento técnico, atuação e/ou experiência para integrar. 

III – Caberá ao CEX alocar os representantes habilitados da sociedade civil em cada um dos 

GT´s, sendo que os mesmos declaram estar cientes de que representarão o interesse público 

maior da RMS com a fundamentação técnica necessária e não somente aos interesses próprios 

ou de segmento a qual pertençam, valendo esse dispositivo também para os representantes dos 

entes públicos. 

IV – Não haverá suplência de membro do GT, sendo que cada representante da sociedade civil 

assumirá ter condições de subsidiar todas as suas despesas com a participação no GT como 

transporte, alimentação, acesso à internet, etc. 

§ 2º Os GT´s deverão realizar e concluir seus trabalhos de acordo com o cronograma previsto no 

Anexo I, sendo que qualquer eventualidade que possa prejudica-los deverá ser comunicada 

tempestivamente ao CEX. 
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I – Cada GT realizará no mínimo duas reuniões presenciais devendo priorizar a utilização de 

ferramentas virtuais para possibilitar a ampla participação e publicidade de seus trabalhos 

definindo, inclusive, um calendário prévio com as datas e horários de suas reuniões e/ou 

encontros presenciais ou virtuais. 

II – A Emplasa disponibilizará plataforma virtual para envio de propostas ao PDUI. 

III – Os GT´s deverão valer-se dos formulários e documentos definidos pelo CEX. 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 5º Todos os documentos produzidos, normas, regulamentos, atas, avisos, plataformas, etc. 

serão sempre disponibilizados virtualmente no sitio eletrônico na internet 

www.pdui.sp.gov.br/sorocaba, sendo este o endereço oficial e de ampla publicidade do CEX e 

das ações quanto à elaboração do PDUI, sem prejuízo das divulgações suplementares e 

colaborativas das Prefeituras, Estado, Entidades da Sociedade Civil, redes sociais e imprensa. 

 

Art. 6º Casos omissos neste regulamento ou no processo de construção do PDUI serão 

resolvidos pelo CEX. 

 

Art. 7º Este regulamento entrará em vigor na data de sua alocação no site do PDUI.  

 

Região Metropolitana de Sorocaba, 11 de julho de 2017 

Aprovado por unanimidade do CEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba


 
 

 22 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

Fonte: 

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=755 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

1 Revisão do Guia Metodológico etapa concluída no 1º semestre de 2017

2 Elaboração do Panorama Regional etapa concluída no 1º semestre de 2017

3
Abertura e divulgação da Plataforma 

Digital
etapa concluída no 1º semestre de 2017

5

Realização das oficinas sub-

regionais para elaboração do 

Diagnóstico

etapa concluída no 1º semestre de 2017

6 Conclusão do Diagnóstico

7
Validação do Diagnóstico pela 

Comitê Executivo

8
Recebimento das Propostas pela 

Plataforma Digital

9
Reuniões dos Grupos de Trabalhos 

Virtual / Presencial

10
Sistematização das Propostas da 

Plataforma Digital

11 Elaboração do Macrozoneamento

12 Elaboração do Caderno de Propostas

13
Aprovação do Caderno de Propostas 

pelo Comitê Executivo

14 Realização das Audiências Públicas

15
Sistematização das contribuições 

das Audiências Públicas

16
Elaboração da Minuta do Projeto de 

Lei e Caderno de Sustentação

17

Validação da Minuta do Projeto de 

Lei pela Comitê Executivo e 

aprovação pelo Conselho de 

Desenvolvimento

Nº ETAPAS

2017

SET. OUT.JUL. AGO.

Quinzena Quinzena Quinzena

NOV. DEZ.

QuinzenaQuinzena Quinzena

https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/?page_id=755


 
 

  

 

 



 
 

  

 

 

 


