
 

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SOROCABA (PDUI-RMS), REALIZADA EM 14 DE 09 DE 2017. 

Às dez horas do décimo quarto dia do mês de setembro 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, Felipe Dias, técnico da 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), realizou a abertura da 

reunião, destacando a pauta, os assuntos a ela relacionados, promovendo a discussão 

e o debate entre os participantes. De acordo com a apresentação realizada, a reunião 

teve os seguintes aspectos principais. a) publicidade referente às etapas de 

elaboração do PDUI-RMS: destaque ao vídeo de comunicação e sensibilização da 

sociedade civil – exibido durante a reunião, e à plataforma digital onde será reunido o 

material de publicidade produzido. Cabe destacar que existe ainda a possibilidade de 

ocorrer a divulgação do Plano em demais mídias. b) andamento dos GTs – Grupos 

de Trabalho: informe sobre o número de reuniões realizadas para cada eixo temático, 

a estrutura de organização dos trabalhos (coordenadores, relatores, reuniões 

presenciais e por vídeo conferência), destacando a concentração de encontros no eixo 

meio ambiente e resíduos sólidos. Além disso, foi sublinhada a necessidade de 

reforçar constantemente aspectos relativos ao calendário, à participação e à 

publicidade ao longo do processo de trabalho. As datas, locais, principais assuntos 

discutidos e demais informações relativas aos GTs estão sendo divulgadas na 

plataforma digital. Importante estimular a participação dos municípios não somente 

visando à formulação de propostas, mas também à adesão aos GTs, incrementando o 

quórum de participantes. c) formulação de propostas: informe sobre o panorama 

atual das propostas recebidas através da plataforma digital. Mais uma vez, foi 

explicado o processo de formulação das propostas (preenchimento e envio) através da 

plataforma digital. Destacou-se que, até o momento, foi acumulado um baixo número 

de propostas. Imagina-se que, com o decorrer das atividades, um maior número de 

propostas deve ser recebido – algumas instituições, principalmente aquelas 

localizadas dos municípios sede da região metropolitana (Sorocaba, Itu e Tatuí) 

deverão ainda formular propostas, o que, possivelmente, incrementará a quantidade 

até agora recebida. d) cronograma: exibido quadro contendo as etapas já percorridas 

e aquelas que ainda serão realizadas. Foi estabelecido que o prazo para recebimento 



 

de proposta seria ampliando para primeira quinzena de outubro. Informado que no dia 

29/09 deverá ocorrer a reunião do Conselho de Desenvolvimento e o espaço será 

utilizado para informar um balanço mais completo sobre a situação atual dos trabalhos 

do PDUI-RMS incluindo relatar as entidades e prefeitura que estão participando na 

elaboração de propostas e presença nos GTs . Não havendo mais nada a tratar, 

indicou que fosse lavrada a presente, declarando encerrada a reunião às 

12:00hs. 


