
 

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
INTEGRADO REGIÃO DE SOROCABA 

Às dez horas e quinze minutos do décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois 
mil e dezoito, reuniram-se os membros do comitê executivo do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado região de Sorocaba à Rua Rua Maria Cinto de Biaggi, 130, Sorocaba, SP, 
sede do Instituto Federal São Paulo. Compareceram os membros titular e suplentes 
constantes da lista de presença, que passa a fazer parte integrante desta ata como se nela 
estivesse transcrita. Palavras da senhora Marilda Ferreira Cassim representante da Emplasa, 
relatando que não foi possível finalizar o macrozoneamento, pois faltam reuniões a serem 
feitas com representantes da FLONA e APA de Itupararanga, que acontecerão no mês de 
janeiro, no mínimo mais 3 reuniões. A partir do momento que fechar o macrozoneamento 
será finalizado o caderno preliminar de proposta, que está praticamente pronto, e então 
iniciar as audiências públicas. Antes de marcar as audiências públicas ficou acordado, na 
última reunião, que o grupo iria percorrer os municípios por sub-região para localizar um 
ponto focal em cada município. Não foi possível cumprir essa etapa por problemas de 
agenda e logística por parte da equipe da Emplasa. A senhora Maria Célia, representante da 
prefeitura de Itu, comentou sobre a importância de envolver todos os agentes participativos 
do comitê que está pouco representado. Marilda falou sobre a divisão dos grupos das visitas 
e que as reuniões devem acontecer em janeiro de 2019. Foi aprovada a minuta do PDUI de 
SP, foram reuniões semanais, um trabalho ágil e eficiente, comandado pela senhora Claudia 
coordenadora do grupo. Seria muito importante se o comitê de Sorocaba conseguisse 
repetir esse processo. A proposta é que as audiências públicas aconteçam em março de 
2019, a data está próxima, mais será feito uma tentativa. Marilda apresentou alguns 
números do trabalho que foi feito nos últimos anos, elogiando a participação dos técnicos 
nos GT´s. No total foram 78 reuniões (GTs e Comitê Executivo), com um público de 1.454 
pessoas e 40 reuniões (internas e regionais) e participações em seminários. Campinas e, 
principalmente Jundiaí, receberam um número menor de propostas, o que motivou a 
equipe a estender o prazo de abertura da Plataforma do PDUI da AU de Jundiaí. Flaviano, 
representante da Fatec falou que seria interessante agendar uma reunião do comitê para 
fazer uma avaliação do caderno. Marilda sugeriu fazer essa reunião na segunda quinzena de 
janeiro, após o fechamento do macrozoneamento. Vidal, representante da AGEM Sorocaba, 
falou da importância de se elaborar um relatório de atividades de fechamento do ano de 
2018, digital, em conjunto com a Emplasa para ser enviado por e-mail para todas as 
prefeituras da Região Metropolitana de Sorocaba, mostrando tudo o que está sendo feito e 
salientando a importância do engajamento de cada município neste processo final do PDUI. 
Senhor Parro, representante da Emplasa, sugeriu enviar esse relatório também para o 
Conselho da Região Metropolitana de Sorocaba. Juliana, representante da Prefeitura de 
Tatuí, solicitou o envio do material apresentado pela Marilda para todos os membros do 
Comitê Executivo. Vidal informou da instalação da sede da AGEM e colocou a estrutura a 
disposição para as próximas reuniões e todos concordaram. Juliana solicitou que a Emplasa 
coloque na pauta da próxima reunião do Conselho a importância da participação de 
representantes municipais na elaboração do PDUI e solicitando confirmação/alteração 
desses representantes do Comitê no PDUI. Ficou definido que a data da próxima reunião do 
comitê será dia 24 de janeiro de 2018 às 10h na sede da AGEM Sorocaba, rua Gustavo 
Teixeira, 412, Mangal, Sorocaba. Marilda agradeceu a presença de todos e, não havendo 

mais nada a tratar, indicou que fosse lavrada a presente, declarando encerrada a reunião às 

10:50h. 
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