
 

 

Reunião GT Macrozoneamento – PDUI RMS 

26 de Junho de 2018 

Local: CIESP, Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3260 – Alto da Boa Vista – Sorocaba – SP. 

Pautas: 

• Metodologia para reconhecimento da Macrozona de Interesse ao Uso Urbano 

 

• Avançar nos Mecanismos de Apoio a Gestão do Território 

 

• Avançar nas Metas e Ações para o Ordenamento Territorial  

 

 

1) Apresentação:  

 

O item abordado nesta reunião foi o Apoio a Gestão do Território – Reconhecimento de Áreas 

Estratégicas, com a proposta de criação de duas grandes áreas, a de Desenvolvimento 

Socioambiental e a Desenvolvimento Econômico. 

Foi esclarecida  a criação das áreas estratégicas, com o intuito de dar atenção as áreas com 

maior detalhe, e por um questão de escala referente as Macrozonas. 

Quanto a metodologia de trabalho dessas Áreas Estratégicas, foram feitas duas propostas: 

- Reconhecer as áreas estratégicas através da análise, sobreposição e definição do perímetro 

das áreas reconhecidas como estratégicas; 

- Definir os requisitos mínimos para localização das áreas estratégicas. 

É necessária à discussão acerca dos tipos de áreas estratégicas, seus programas e projetos que 

terão atuação na RMS. 

 

2) Discussões 

Foi observado pela Célia que se deve ter uma leitura unificada de todos os planos diretores 

para não haver conflitos nas áreas de desenvolvimento econômico.  

Foram feitas duas questões pelo Fred: Se cada grupo trará áreas estratégicas diferentes? 

E se essas áreas serão desenhadas ou só localizadas? 

Foi respondido pelo Felipe que isso precisa ser definido, porque algumas propostas de outros 

grupos foram trazidas para o Macrozoneamento como sendo de interesse deste grupo. Por 

isto foi frisado que é necessária a definição pelo grupo. 

E sobre a segunda questão foi respondido que defini-las seria uma atitude melhor do que 

desenhá-las, e que essas áreas estratégicas terão projetos específicos e diferentes do 

macrozoneamento.  

Foi proposto que se redija um texto com as definições das áreas estratégicas e que se faça as 



Metas e Ações para dar o andamento para o Ordenamento Territorial. 

Foi discutido que as próximas reuniões serão utilizadas para validação das propostas e 

diretrizes, e que os materiais serão enviados por email para que não haja reuniões esvaziadas. 


