ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SOROCABA (PDUI-RMS), REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2018.
Às dez horas do vigésimo quinto dia do mês de julho de 2018 reuniram-se os
membros do Comitê Executivo do PDUI-RMS, no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia na Rua Maria Cinto de Biaggi, 130 – Jardim Santa Rosália 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, Marilda Ferreira Cassim Pinheiro, técnica da
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), realizou a abertura da
reunião, destacando a pauta e os assuntos a ela relacionados. Em seguida passou a
palavra ao Prof. Denilson de Camargo Mirim, Diretor Geral do Instituto Federal de
Sorocaba que relatou as tratativas para decidir a localização do novo campus do IFSP
e que envolveram prefeitura de Sorocaba, comunidade local e Reitoria. A decisão foi
retomar as obras de restauro dos três prédios da FEPASA cuja posse já é do Instituto
e pediu o apoio dos membros do Comitê Executivo do PDUI da RM de Sorocaba para,
juntamente com os atores políticos da região para viabilizar o início das obras ainda
esse ano. Flaviano ressaltou a oportunidade estratégica de se trazer a Reitoria para o
município de Sorocaba em um espaço nobre e de grande importância simbólica para a
cidade e região. Todos concordaram que Sorocaba seria o melhor local para a Reitoria
do Interior (IFSP Paulista) que, em disputa com o município de Campinas, apresenta
local mais adequado e não seria “eclipsado” pela presença da Unicamp. Marilda
passou a palavra ao Diretor Executivo da Agem Sorocaba, Sr. Geraldo Cesar Almeida
que relatou os esforços para compor a equipe da Agência, inclusive apontando a
contratação do diretor técnico Vidal Mota Júnior e ressaltando a relevância do trabalho
a ser desenvolvido na Agem. Marilda iniciou sua fala apontando a necessidade de
alteração no cronograma aprovado na reunião anterior com as mudanças no Estatuto
da Metrópole principalmente no que diz respeito às audiências públicas que deverão
acontecer em todos os municípios da RMS. Juliana sugeriu que essas audiências
sejam feitas nos diversos municípios na mesma data com transmissão online, ou seja,
audiências presenciais sendo transmitidas online e com representantes da Emplasa e
do Comitê Executivo em cada um dos locais. A proposta desse formato deverá ser
melhor elaborada e submetida ao jurídico da Emplasa para, se aprovada, ser enviada
ao Ministério Público para validação. Outro ponto inserido no Estatuto diz respeito às
diretrizes mínimas para implementação de efetiva política pública de regularização

fundiária urbana, questão essa que Juliana defendeu já ter sido incluída como
macrodiretriz nos GTs de Desenvolvimento Econômico e no de Macrozoneamento
considerando ter sido suficientemente contemplada no âmbito do PDUI. Todos
concordaram em adiar as audiências para 2019 e a consequente reformulação do
cronograma e dos materiais de divulgação. Marilda divulgou os informes dos GT’s e
sugeriu a oficina para a identificação de áreas estratégicas em que todos estiveram de
acordo. Não havendo mais nada a tratar, indicou que fosse lavrada a presente,
declarando encerrada a reunião às 11:08h.

