Memória Reuniões PDUI-RMS
GT: Meio Ambiente e Resíduos Sólidos
Data: 30/01/2018
Horário:10:00
Local: Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes,
3260 - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP
Participantes: Lista e Fotos na plataforma

A reunião se iniciou com o questionamento sobre o novo cronograma para o PDUI -RMS.
Marilda fez a leitura do cronograma, elaborado junto ao comitê executivo, e comprometeu-se
a enviá-lo por e-mail.
A reunião pautou-se na leitura e discussão no documento elaborado pela Emplasa com as
pendências do GT (EM ANEXO):


PENDÊNCIA 1- Questionamento sobre a macrodiretriz nº 01:

O GT concordou com o termo final da macrodiretriz: " Adotar soluções regionais integradas
para o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final de rejeitos, de forma a priorizar
tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais."
Ficou acordado que qualquer alteração sobre esta ou outras macrodiretrizes podem ser
realizadas até a finalização dos encontros do GT.



PENDÊNCIA 2- Questionamento realizado: As áreas prioritárias para a preservação
estão sendo consideradas no macrozoneamento?

O GT ficou satisfeito com a resposta obtida em consulta ao grupo de macrozoneamento.
Ficou acordado que qualquer questionamento sobre os trabalhos desenvolvidos por outros
grupos poderão ser feitos e que a Emplasa trará as respostas, inicialmente, por escrito, a fim
de agilizar o processo. Conforme surgirem necessidade de discussões mais complexas sobre
determinados temas transversais poderão ser realizadas reuniões conjuntas com outros
grupos de trabalho.



PENDÊNCIA 3 - Propostas estruturadas de Resíduos sólidos e de Instrumentos
econômicos

Foi informado que os questionários foram enviados novamente na semana passada utilizando
a lista dos e-mails fornecida pela SMA do Programa Município Verde Azul, conforme sugerido
na última reunião.
Foi solicitado pelos membros da Emplasa uma data para o recebimento das respostas.
Concordou-se que até o início de Março. Em meados de Fevereiro será reenviado o e-mail
como lembrete e com o prazo acordado.

Sara esclareceu que há alguns questionamentos nos arquivos enviados que demandam de uma
consulta mais aprofundada junto aos tomadores de decisão, não cabendo apenas a um técnico
da prefeitura responder, sendo assim, talvez este seja o motivo da demora no recebimento
dos questionários.


PENDÊNCIA 4 - Elaboração de macrodiretrizes e de propostas estruturadas:

 Proposta nº 007 do Poder Público: Programa para o Desenvolvimento do Turismo
Sustentável na Região Metropolitana de Sorocaba
Foi apresentada a proposta estrutura elaborada pelo GT de desenvolvimento econômico. O GT
concordou que a proposta esta adequada e sugeriu-se a alteração do título da proposta para
"Política Regional de Desenvolvimento Sustentável". E pela inclusão do item 10: Levantamento
das áreas e de suas vocações turísticas". Caso esteja em sintonia com o desenvolvimento dos
trabalhos de ordenamento territorial, tais áreas poderiam ser indicadas ou associadas às
estratégias de “Apoio ao Planejamento”.
Caso seja possível e seja pertinente, tais áreas poderiam
O representante da UFSCAR disse não ter conseguido verificar os estudos e contribuições
neste tema, pois os professores estão em recesso. Mas comprometeu-se a verificar com eles
assim que possível.

 Proposta nº 014 do Poder Público: Uso sustentável da Represa Itupararanga por meio
de infraestrutura para atividades recreativas, náuticas e de pesca regulamentados
Marilda afirmou já ter enviado e-mail para a coordenadora adjunta da Câmara Técnica de
Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica
Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), Rosângela Aparecida César. Porém, não obtivemos
resposta ainda. O GT optou por aguardar.

 Proposta nº 006 da Sociedade Civil: Criação da lei de proteção aos mananciais da RMS
Foi esclarecido que não cabe ao PDUI criar a lei de proteção aos mananciais. Porém, foi lida a
resposta do GT macrozoneamento, quanto a consideração do conjunto de leis de proteção
ambiental incidentes no território da RMS, e portanto de áreas já protegidas legalmente, para
compor as macrozonas ambientais. No entanto, há algumas áreas que não possuem leis que
as protejam. Oportunamente O GT de macrozoneamento deverá, em conjunto com o GT de
Meio ambiente e resíduos sólidos, analisar quais são essas áreas e se o PDUI deverá prever a
proteção destas.
Quanto aos parâmetros urbanísticos no PDUI, solicitados na proposta, deve-se decidir se o
PDUI chegará a este nível de detalhamento.

 Proposta nº 0012 da Sociedade Civil: Programa metropolitano de adaptação as
mudanças climáticas

Quanto ao mapeamento de áreas de proteção ambiental e de risco (áreas alagáveis,
deslizamentos, ocupações irregulares em áreas vulneráveis) foi esclarecido que é uma
exigência do Estatuto da metrópole e que, provavelmente será utilizada a mesma metofologia
do IG para o mapeamento das áreas de risco.
Sara esclareceu que quanto ao item 2 da proposta, é necessário uma maior articulação com o
Estado. Informou que as reunião junto ao ICLEI estão acontecendo e que na próxima reunião
do GT poderá trazer alguma contribuição sobre a temática.
A Emplasa se comprometeu a elaborar um esboço de proposta estruturada e trazer na
próxima reunião para discussão junto ao GT.

 Proposta nº 13 da Sociedade Civil: Erradicação por plano de manejo da espécie
Invasora (Leucaena leucocephala)
Vicente discordou da elaboração de uma macrodiretriz para tratar do tema, que julga já ser
tratado de maneira adequada nos materiais que tratam da recuperação ambiental de áreas.
Julga também não ser de escopo do PDUI.
Ficou acordado que iremos aguardar o João, membro do GT que ficou responsável pela
sugestão de macrodiretriz, para que possamos decidir pela inclusão ou não de uma
macrodiretriz para a proposta recebida. Caso seja decidido pela não inclusão, a proposta será
colocada como fora do escopo do PDUI com a respectiva justificativa.

 Proposta nº 43 da Sociedade Civil: Programa de assistência técnica ao produtor rural
de Ibiúna
Ficou acordado que a Emplasa elaborará um esboço de proposta estruturada que abranja a
questão rural de maneira mais ampla, que conforme Sara, é um tema importante para a região
e merece, portanto, uma proposta estruturada. Foi solicitado que os membros do GT também
verifiquem itens importantes para a região, a fim de incluir na proposta estruturada a ser
discutida na próxima reunião.

 Proposta nº 46 da Sociedade Civil: Programa de acompanhamento das obras de
esgotamento sanitário na Bacia do Alto Tietê
O GT concordou com a nova redação dada pela Emplasa para a macrodiretriz n :40º
 Proposta nº 49 da Sociedade Civil: Loteamentos
Vicente não concordou com a elaboração de uma macrodiretriz para contemplar parcialmente
a proposta, pois acha que o tema é de competência municipal. O GT concordou em aguardar a
opinião de Eleusa, membro do GT que ficou responsável pela sugestão de macrodiretriz, para
que possamos decidir se trataremos da temática. Caso seja decidido pela não inclusão de
macrodiretriz, a proposta será colocada como fora do escopo do PDUI com a respectiva
justificativa.

 Proposta nº 53 da Sociedade Civil: Implantação da Parque Linear do Rio Sorocaba, em
uma abordagem que priorize princípios de macrodrenagem, considerando suas
planícies de inundação como áreas de escape para retenção e contenção de águas
pluviais em episódios de cheias urbanas.
Clebson, membro do GT que ficou responsável pela sugestão de uma nova redação para a
proposta não estava presente. Fabiana (Emplasa) pontuou que a proposta pode ser
contemplada junto ao macrozoneamento, na estrutura denominada "Apoio ao Planejamento",
visto que essa estrutura permitirá um maior detalhamento de elementos como as áreas
prioritárias para a preservação, juntamente com APPs, parques urbanos, etc.
O GT concordou em aguardar a opinião de Clebson, para verificar os novos encaminhamentos.

Encaminhamentos:
Ficou acordado que a Emplasa irá apresentar na próxima reunião o esboço das propostas
estruturadas de "mudanças climáticas" e de "áreas rurais".
Próxima reunião, dia 21 de Fevereiro

