ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SOROCABA (PDUI-RMS), REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.
Às dez horas do sétimo dia do mês de dezembro 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) informes iniciais: iniciando a reunião Felipe
informa que a houve mudança na organização interna da coordenação do plano na
Emplasa, assim a coordenação do plano a partir de agora será realizada pela técnica
Marilda Cassim. b) balanço dos trabalhos nos Grupos de Trabalhos: Felipe
destacou a atividade intensa nos últimos meses pelas reuniões realizadas pelos
grupos de trabalho ressaltando o status de cada grupo. As maiorias dos grupos já
finalizarão a discussão sobre as propostas recebidas e estão no momento de início da
produção de seus relatórios finais. Felipe também ressaltou que o grupo de
Macrozoneamento é o que possui maior necessidade de ampliar o trabalho com novas
reuniões, pois a criação da metodologia do macrozoneamento exige muito trabalho. c)
cronograma: Foi destacada a necessidade de uma expansão no período destinado
ao funcionamento dos grupos de trabalho de acordo com as atividades restantes.
Felipe fez um pequeno relato sobre o status dos outros PDUIs no Estado como
também em algumas regiões metropolitanas do país. O grupo entrou em consenso de
que o interessante é que as reuniões do Comitê sejam feitas em período mais curtos
para aproximar o acompanhamento do cronograma. d) outras atividades: Iniciou-se
a discussão sobre atividades a serem desenvolvidas nos próximos dias, Felipe
destacou-se a questão de iniciar os debates sobre os temas de governança e
financiamento. Estes assuntos serão tratados assim que finalizar os trabalhos dos
GTs. O tema educação conforme discutido na última reunião do Comitê deve ser
ressaltado no plano por se tratar de um eixo transversal, assim o Comitê acordou em
adicionar esta tarefa aos GTs, deste modo cada GT terá que discutir a sua interface
com o tema educação. Não havendo mais nada a tratar, indicou que fosse lavrada
a presente, declarando encerrada a reunião às 12:00hs.

