
 

ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SOROCABA (PDUI-RMS), REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2018. 

Às dez horas do décimo dia do mês de outubro 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. Marilda informou que o Caderno Preliminar de 

Propostas já começou a ser elaborado pela equipe técnica da Emplasa e que o 

primeiro esboço foi encaminhado a todos os membros para análise, avaliação e 

possíveis contribuições. Ressaltou que algumas complementações ainda são 

necessárias, tais como o refinamento das macrozonas (de Interesse ao Uso Rural e 

Urbano) e a determinação de como o Apoio à Gestão do território se materializará 

como instrumento de gestão para a região metropolitana. A possibilidade de se fazer 

as Audiências Públicas por meio eletrônico, conforme foi aventado na reunião 

passada, foi encaminhada ao jurídico e à diretoria da Emplasa que reafirmou a 

necessidade de que essas audiências sejam presenciais em todos os municípios da 

RM de Sorocaba. Os presentes passaram, então, a discutir qual a melhor maneira de 

preparação para essas audiências e a decisão foi de se visitar todos os municípios 

num esforço de conscientização dos agentes públicos locais para a importância da 

maior participação possível nas discussões das questões regionais. A logística para a 

realização das audiências também foi alvo do debate. Marilda também informou a 

respeito da apresentação feita pelo técnico Felipe, da Emplasa, do estágio atual do 

Macrozoneamento para os conselheiros da Floresta Nacional de Ipanema. As 

questões relativas à Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação, 

principalmente em sua parte sul onde poderia haver perda de conectividade do fluxo 

ecológico, são a maior preocupação dos conselheiros que solicitaram participação nas 

próximas reuniões do GT de Macrozoneamento. Vidal sugeriu reuniões semelhantes 

com os gestores da APA de Itupararanga e do Parque Estadual Carlos Botelho e, 

posteriormente, uma grande reunião técnica com todos esses atores reunidos. Marilda 

se comprometeu a estudar algumas datas, junto à equipe técnica da Emplasa, para 

agendamento dessas reuniões. Não havendo mais nada a tratar, indicou que fosse 

lavrada a presente, declarando encerrada a reunião às 11h08min. 


