ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SOROCABA (PDUI-RMS), REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017.
Às dez horas do nono dia do mês de novembro 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) balanço das reuniões nos grupos de trabalho:
Felipe apresentou o número de reuniões realizadas por cada GT juntamente com o
mapeamento das propostas por tema, além disso, alguns grupos já iniciaram a
produção de propostas estruturadas devido à leitura e discussão das demais
propostas. O GT Macrozoneamento produziu um mapa de áreas protegidas, uma série
de cruzamentos de informações territoriais por demanda do GT e o mapa de leitura
unificada de legislações municipais que vem sendo atualizado periodicamente,
atualmente uma primeira estrutura das macrozonas está do debate do GT. Alguns
membros do Comitê solicitaram que as próximas reuniões do GT sejam marcadas com
maior antecedência para programação dos participantes, Felipe ressaltou que
inicialmente o combinado no Comitê era realizar todas reuniões no Parque
Tecnológico, porém os participantes indicaram que a localização dificulta a presença
principalmente para chegar por transporte público, assim novos locais foram
integrados às opção de espaços para reuniões, porém há uma certa complexidade
para reservas. Ficou combinado que tentaríamos estabelecer pelo menos duas
reuniões sequenciais em cada grupo indicando a pauta ou assunto. b) prazos e
cronograma: quanto aos prazos, Felipe ressaltou que os GT demandarão mais tempo
para produzir seus documentos e um aumento maior nos prazo se relaciona com uma
melhor qualidade do material produzido. Atualmente temos a necessidade de estender
o cronograma para além de janeiro de 2018 dado que ainda há algumas etapas para
serem realizadas e contamos com uma provável indisponibilidade de técnicos no
período de recesso no mês de dezembro. Felipe citou dois cenários, uma possibilidade
de haver uma extensão dos prazos legais (algo que pode ser considerado provável
diante da pouca finalização dos planos nas Regiões Metropolitanas e Aglomerados

Urbanos no país), neste caso o Comitê poderia fazer uma nova avaliação do
cronograma, ampliando o período de algumas atividades. Um segundo cenário seria a
adaptação do cronograma para além do prazo legal (cronograma constante na
apresentação), mas com uma maior celeridade nas atividades para que esta extensão
não seja muito ampliada, neste caso como ponderação justificamos que o plano esta
em plena elaboração com grande número de atividades sendo realizadas
mensalmente. Os membros acordaram que o melhor cenários é manter um bom
controle na ampliação dos prazos das atividades restantes para que não percamos o
foco na produção e indicaram que na próxima reunião faremos um novo balando do
que já foi produzido para tomar uma decisão mais assertiva. Também solicitaram um
breve relato sobre o atual estágio dos outros PDUIs do Estado, o que foi atendido pelo
Felipe. c) outras atividades: Felipe ressaltou que outros assuntos ainda não tratados
no PDUI devem ser iniciados, como a questão de governança e financiamento do
plano e o sistema de monitoramento. Haverá tentativa de marcar uma reunião nos
próximos dias para a discussão do sistema de monitoramento.
Como encaminhamento a próxima será no dia 7/12/2017, será realizado um balanço
da produção dos GTs e discutido os novos prazos.

Não havendo mais nada a tratar, indicou que fosse lavrada a presente,
declarando encerrada a reunião às 12:00hs.

