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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (PDUI) DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
SOROCABA - RMS, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021. Às quatorze horas do décimo 
primeiro dia do mês de agosto de 2021, reuniram-se os membros do COMITÊ 
EXECUTIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INGTEGRADO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SOROCABA, através de videoconferência, via plataforma ZOOM 
(link de acesso da reunião: 
https://us04web.zoom.us/j/73011577565?pwd=d0h3RUZkczVrN0lUc2dmZndMZnp5dz
09 . Compareceram os membros titulares e suplentes constantes da lista de presença, 
que passa a fazer parte integrante desta ata como se nela estivesse transcrita. A reunião 
teve início com a autorização para abertura da videoconferência transmitida pelo Zoom 
e chamamento dos Membros Titulares e Suplentes do Comitê Executivo (CEXRMS) para 
início da reunião. O DIRETOR EXECUTIVO DA AGÊNCIA METROPOLITANA DE SOROCABA 
(AGEMSOROCABA), DR. ANSELMO NETO, AO LADO DO DIRETOR ADJUNTO TÉCNICO DA 
AGEMSOROCABA, DR. MARCIO TOMAZELA, inauguraram os trabalhos cumprimentando 
os presentes e fazendo a devida apresentação dos representantes do Comitê e da 
AGEM. Passou-se a palavra à Coordenadora do CEXRMS, DRA. JULIANA MANTOVANI, 
representante do município de Tatuí, que cumprimentou os presentes e explanou sobre 
a importância do CEX, como um órgão independente, representante dos municípios e 
da sociedade civil. A Dra. Juliana também enalteceu a participação dos representantes 
e do trabalho realizado para desenvolver os cadernos do PDUI e ressaltou a importância 
da parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, para a finalização do caderno de Macrozoneamento e início 
das audiências públicas. Ato contínuo, foi aberta a palavra aos demais membros do CEX 
e o Prof°. FLAVIANO LIMA, representante das entidades de educação da região, 
relembrou o histórico da criação do CEX e compartilhou o Estatuto da Metrópole com 
os demais participantes. Além disso, reforçou a importância da entrega do PDUI para o 
desenvolvimento da RMS e sugeriu manter em uma plataforma os trabalhos, reuniões, 
atas, listas de presença do CEX e do PDUI atualizados digitalmente e aberto ao público. 
Foi informado pelo Diretor da AGEMSOROCABA, WALTER VERHULST, que estas 
informações já estão disponíveis ao público, através do site da AGEMSOROCABA: 
www.agemsorocaba.sp.gov.br. A técnica da AGEM, SANDRA LANÇAS, iniciou a 
apresentação dos trabalhos que estão sendo realizados relacionados ao PDUI através da 
equipe técnica da AGEMSOROCABA. Foi feita uma síntese da situação atual, onde foram 
informados o andamento da finalização do Caderno de Macrozoneamento do PDUI, as 
reuniões remotas que foram realizadas com os técnicos de 25 dos 27 municípios da 



 
Região Metropolitana, faltando apenas Tatuí (reagendada pelo município para o dia 
19/08) e Cesário Lange (aguardando retorno para agendamento). Sandra Lanças frisou 
a importância e cuidado que a equipe técnica teve em envolver todos os municípios no 
processo de desenvolvimento dos cadernos. Foram também citados nesta síntese, os 
subsídios necessários para a finalização do PDUI, a cooperação da 
AGEMSOROCABA/UFSCAR, que desenvolveram o I Workshop de Sustentabilidade e 
Desenvolvimento Regional e a parceria com a Câmara Municipal de Sorocaba e a Escola 
do Legislativo, para a apresentação do Curso de Capacitação à Distância (EAD) 
“Instrumentos Notáveis de Planejamento Urbano e Regional”, onde os técnicos das 
cidades levantaram 18 problemáticas municipais de planejamento, meio ambiente, 
desenvolvimento econômico dos municípios da RMS. Foi apresentado, ainda a 
preparação dos mapas municipais individualizados + MZ PDUI da RMS em Qgis e os 
diagnósticos econômicos, urbano e de agricultura. Sandra Lanças colocou-se à 
disposição para dúvidas e passou a palavra para os membros do CEX do PDUI. O 
representante, Prof°. FRANCISCO RIBEIRO, reforçou que todos devem concentrar seus 
esforços para a entrega do Caderno de Propostas, e, assim, a realização das Audiências 
Públicas. Mais uma vez a Coordenadora do CEX, Dra. Juliana Mantovani, afirmou o apoio 
do Comitê e o colocou à disposição para auxiliar a AGEMSOROCABA finalizar os 
cadernos. O Prof° Flaviano Lima agradeceu a apresentação e parabenizou a equipe de 
técnicos da AGEMSOROCABA pelo trabalho e parcerias realizadas. A representante da 
Ordem dos Advogados, Dra. ELEUSA SILVA, levantou o estado crítico da questão hídrica 
da Região Metropolitana de Sorocaba, em especial, fez um alerta para o nível de água 
da Represa de Itupararanga, que abastece vários municípios da RMS. Assim, solicitou 
aos técnicos da AGEMSOROCABA uma atualização na questão pluvial no caderno de 
Meio Ambiente do PDUI. Colocou à disposição o apoio da Câmara Técnica de 
Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, da Câmara Técnica de Proteção 
das Águas e do Conselho Gestor da APA de Itupararanga os quais faz parte, para atualizar 
o caderno com as informações sobre os recursos hídricos da RMS. Retomando a palavra 
o Diretor Executivo da AGEMSOROCABA, Dr. Anselmo Neto, o Diretor Adjunto Técnico 
da AGEMSOROCABA, Dr. Marcio Tomazela e a Coordenadora do CEX do PDUI, Dra. 
Juliana Mantovani, agradeceram a participação, comprometimento e empenho de 
todos e foi sugerido 1 minuto de silêncio em homenagem à Prefeita de Tatuí, Maria José 
Gonzaga, que faleceu no dia 08 de agosto. Com esta homenagem, foi finalizada a 
reunião. 

 


