ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO INTEGRADO (PDUI) DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA - RMS,
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2017.
Às dez horas do vigésimo sétimo dia do mês de julho de 2017 reuniram-se os
membros do Comitê Executivo do PDUI-RMS, no Parque Tecnológico de Sorocaba
situada na Av. Itavuvú, 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 coordenador do PDUI e
analista da Emplasa Felipe Dias destacou a inscrição de treze membros da sociedade
civil interessados em participar dos Grupos de Trabalho do PDUI. Dado o prazo de
inscrição haver sido encerrado no dia anterior, Felipe abriu debate acerca da
possibilidade de estender tal prazo. Definida a prorrogação do prazo até o dia sete de
agosto, foi indicado que não há restrições quanto à participação de integrantes do
Comitê Executivo nos Grupos de Trabalho Já quanto à participação das entidades da
sociedade civil, após debate foi preliminarmente entendido que cada uma delas poderia
integrar até dois Grupos de Trabalho, porém definiu-se consulta prévia ao professor

Flaviano Lima para maior entendimento do regulamento. Apresentado e aprovado o
Relatório de Atividades do PDUI, foi apontado que o documento de Diagnóstico, cuja
divulgação também foi submetida e aprovada pelo Comitê, poderá ter seu conteúdo
editado futuramente. O Comitê solicitou que as prefeituras dessem publicidade à
recepção de propostas por meio da plataforma digital do PDUI-RMS
[https://www.pdui.sp.gov.br/sorocaba/], assim como divulgassem a prorrogação do
prazo de inscrição já citado. Após agendar para o dia dez de agosto a próxima reunião
do Comitê, foi deliberado articular junto à equipe de Comunicação da Emplasa uma
estratégia de divulgação da prorrogação de prazo de inscrição, envolvendo anúncio na
reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba, a se
realizar em Tatuí em 31 de julho. Não havendo mais nada a tratar, Felipe Dias indicou
que fosse lavrada a presente ata e declarou encerrada a reunião às 12h30.

