
ATA da Reunião  

Comitê Executivo 

PDUI-RMS 

Data 09-08-2019 

Local: Escritório da AGEM – Agência Metropolitana de Sorocaba. 

Avenida Adolpho Massaglia, 350. Bairro Vossoroca – Sorocaba – SP. 

Participantes: Dr. Marcio Tomazela, Dra. Juliana Mantovani, Maria Célia Caiado, 

Sandra Lanças, Flaviano, Ivan Flores Vieira, Fabiano, Giovanna Bacchi. 

Pauta: 

 Apresentação do comitê aos novos colaboradores da AGEMSO. 

 Posicionamento para a equipe desde o início de 2017.  

 Informar a posição atual dos cadernos. 

 Atualização de dados e informações de quem continuará no comitê. 

 Rever a estrutura necessária para dar continuidade ao projeto. 

 Próximas ações para a finalização do caderno de macrozoneamento e início 

das audiências públicas. 

Principais assuntos Discutidos: 

 A Dra. Juliana ao lado dos outros membros do comitê informou à todos como 

está o andamento do PDUI, e trouxe também informações sobre como foi feito 

o processo, a necessidade do envolvimento dos prefeitos e da sociedade, 

assim como da AGEM e da Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

 Dr. Tomazela trouxe informações sobre como estão os PDUI´s das outras 

regiões, prioridades e foco da Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

 Comitê expôs a necessidade de um profissional capacitado para finalizar o 

Caderno de Macrozoneamento, deixando sua preferência pelo engenheiro 

Felipe das Virgens, que acompanhou todo o processo do PDUI e possui as 

habilidades necessárias para finalizar o caderno. Outros nomes citados foram 

Maria Lígia, Marilda e Mariana, antigos funcionários da Emplasa. 

 O comitê expressou a necessidade do envolvimento dos prefeitos da Região 

Metropolitana de Sorocaba e sugeriu uma visita de relacionamento em cada 

município para a apresentação breve do projeto e nomeação de um 

representante, quando não puder comparecer, nas reuniões do Conselho. 

Sugeriram para que o Dr. Tomazela realizasse estas visitas aos prefeitos. 

 O comitê sugere uma reunião  oficial com o subsecretário Campagnone, o 

comitê, a AGEM e a presidente do Conselho, Prefeita de Tatuí Maria José 

Camargo que deverá ocorrer até o dia 20 de agosto, se possível. Esta reunião, 

segundo a Dra. Juliana será para definir próximos passos, estrutura na 

AGEMSO, pautar e definir prioridades, assim como definir a data da próxima 

reunião do Conselho. 

 



Ações Sugeridas: 

 

 Agendar reunião com a prefeita de Tatuí, Maria José Camargo e Dr. 

Tomazela.  

 Agendar reunião oficial do comitê com o subsecretário Campagnone. 

 Verificar quais são os profissionais que continuam como 

Representantes do Estado. 

 Visitar prefeito e solicitar que elejam representantes para as reuniões 

do Conselho. 

 

 

 


