
ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

INTEGRADO (PDUI) DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA - RMS, REALIZADA EM 10 DE 

Agosto DE 2017. Às dez horas do décimo dia do mês de agosto de 2017 reuniram-se os 

membros do Comitê Executivo do PDUI-RMS, no Parque Tecnológico de Sorocaba situada na 

Av. Itavuvu, 11.777 - 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, o técnico Felipe Dias descreveu os objetivos da reunião, 

sendo como principal a exposição do balanço dos inscritos e indicados aos Grupos de Trabalho, 

um segundo ponto foi à abordagem das estratégias de divulgação do PDUI-RMS para ampliar o 

recebimento de propostas. Quanto ao primeiro ponto foi esclarecido que os participantes da 

sociedade civil não seriam limitados por entidades, também aqueles que não incluíram um 

entidade como vínculo não seriam excluídos. Felipe fará uma organização entre os inscritos 

que indicaram dois temas de interesse para o melhor balanceamento dos grupos. O segundo 

ponto tratou-se das ações para divulgação do PDUI, Hilton citou a possibilidade dos membros 

do Comitê Executivo participar de um programa na TV Câmara, porém dado o formato do 

programa não houve consenso em como poderia ser esta ação. A criação de seminários nas 

prefeituras dos municípios da RMS e entidades foi citada com alternativa de divulgação do 

plano, Felipe ressaltou que os membros do Comitê Executivo possuíam autonomia para 

organizar seminários e reuniões, ficando a cargo dos mesmo organiza-los quando conveniente. 

Voltando a formação dos Grupos de Trabalho - GTs os participantes ressaltaram a necessidade 

de início imediato das reuniões do GT de Macrozoneamento, dado que este grupo não 

necessitava aguardar o recebimento de propostas para seus trabalhos. Após uma discussão em 

torno da estrutura de funcionamento da primeira reunião de cada grupo, foi acordada a 

realização de uma reunião geral com participação de todos os inscritos e indicados nos GTs 

para uma breve contextualização do plano e do funcionamento dos GTs. Por fim os seguintes 

encaminhamentos foram decididos: Reunião geral dos participantes de GTs no dia 

18/08/2017; primeira reunião do Macrozoneamento dia 18/08/2017; criação de um roteiro de 

trabalho de funcionamento dos GTs por Felipe e Professor Flaviano; Felipe encaminhará a lista 

das prefeituras que ainda não indicaram participantes para que os representantes de 

prefeituras no Comitê Executivo possam tentar contato naquelas sub-regiões que fazem parte; 

Emplasa finalizará cartilha para divulgação do PDUI e encaminhará material de publicidade 

para os membros do Comitê Executivo auxiliar na divulgação; criação de grupo no Whatsup 

para contato entre os participantes do Comitê Executivo. Não havendo mais nada a tratar, 

indicou que fosse lavrada a presente ata e declarou encerrada a reunião às 12h30. 


