
 

ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SOROCABA (PDUI-RMS), REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2018. 

Às dez horas do vigésimo quarto dia do mês de maio de 2018 reuniram-se os 

membros do Comitê Executivo do PDUI-RMS, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (mini auditório 1) na rua Maria Cinto de Biaggi, 130 – Jardim 

Santa Rosália - Sorocaba. Compareceram os membros titulares e suplentes 

constantes da lista de presença, que passa a fazer parte integrante desta ata como se 

nela estivesse transcrita. Iniciando os trabalhos, Marilda Ferreira Cassim Pinheiro, 

técnica da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), realizou a 

abertura da reunião, destacando a pauta, os assuntos a ela relacionados, promovendo 

a discussão e o debate entre os participantes. A técnica da Emplasa fez um breve 

relato da 50ª Reunião Ordinária do CBH – SMT quando técnicos da CPLA/SMA 

apresentaram a proposta de trabalho do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

para o Estado de São Paulo, destacando e convidando para a primeira Oficina de 

Capacitação para os técnicos regionais a ser realizada no município de Tatuí. Marilda 

informou aos presentes que agendou uma reunião com a SMA para expor o estágio 

atual do Macrozoneamento do PDUI-RMS para uma tentativa de integração entre os 

dois trabalhos e todos os presentes concordaram com a iniciativa. Seguindo a reunião, 

os seguintes aspectos foram abordados: a) Discussão do novo cronograma de 

atividades do PDUI - RMS: Marilda destacou as alterações efetuadas para evitar que 

as Audiências Públicas sejam realizadas durante o período eleitoral sendo, portanto, 

deslocadas para a primeira quinzena do mês de novembro. Com essa alteração, a 

Minuta do Projeto de Lei deverá ser encaminhada mês de abril de 2019, ato esse que 

configura a finalização dos trabalhos técnicos referentes à elaboração do PDUI da RM 

de Sorocaba. A proposta de cronograma foi aprovada pelos membros presentes. 

Estima-se que o GT de Macrozoneamento necessitará de mais umas quatro reuniões 

e o GT de Meio Ambiente e Resíduos Sólidos finalizará as discussões em, no máximo, 

duas reuniões. Após o término dos trabalhos dos GTs, a equipe vai trabalhar na 

elaboração do caderno preliminar de propostas. Na sequência, foi apresentado um 

mapa contendo a proposta de divisão para as audiências públicas regionais 

(discussão que aconteceu na 9ª reunião do Comitê Executivo) e o grupo analisou 

alternativas de sedes e horários mais apropriadas para facilitar a maior participação 

possível, concluindo e definindo cinco sedes (Ibiúna, Itapetininga, Itu, Sorocaba e 

Tatuí). Isso se não houver nenhuma modificação no formato das audiências públicas 



 

estabelecido na MT 818/19. Também foi discutida a possibilidade de se fazer duas 

audiências diurnas aos sábados (Itapetininga e Ibiúna) e três noturnas com início, no 

máximo, às 18h (Itu, Sorocaba e Tatuí). Ao final da reunião foram dados alguns 

informes a respeito dos próximos passos. Não havendo mais nada a tratar, indicou 

que fosse lavrada a presente, declarando encerrada a reunião às 11:08h. 


