ATA DE
REUNIÃO
DO
COMITÊ
EXECUTIVO
DO
PLANO
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO REGIÃO DE SOROCABAPDUI/RMS

Às dez horas e quinze minutos, de 20 de fevereiro de 2019, reuniram-se os
membros do Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da
Região Metropolitana de Sorocaba, na sede do Instituto Federal São Paulo,
localizado na Rua Rua Maria Cinto de Biaggi, 130, Sorocaba, SP. Presentes os
membros titular e suplentes constantes da lista de presença, que passa a fazer
parte integrante desta ata como se nela estivesse transcrita. A Sra Marilda
Ferreira Cassim, representante da Emplasa, fez apresentação a respeito do estágio
em que se encontram os trabalhos do PDUI/RMS e distribuiu modelo de
questionário que deverá ser encaminhado às prefeituras, para validação de suas
áreas urbanas, importante subsídio para que o GT de Macrozoneamento conclua
seu relatório será parte do Caderno Preliminar de Propostas. A Sra Juliana,
representante da Prefeitura de Tatuí, e senhora Maria Célia, representante da
prefeitura de Itu, comentaram mais uma vez sobre a importância do envolvimento de
todos os membros do Comitê Executivo. Sugeriram que se encaminhassem ofícios
aos Prefeitos dos municípios que integram o Comitê Executivo, nos termos da
Deliberação CD RMSOROCABA-01/17, para que indiquem, ou ratifiquem, os
respectivos representantes, a fim de que haja participação efetiva dos mesmos. A
Sra Ana Lúcia, representante da Emplasa, em substituição ao Sr Humberto Parro,
incumbiu-se de elaborar minuta de ofício, para que o Prefeito de Itu, na qualidade de
Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMS, os encaminhe aos municípios
(prefeituras-sede das sub-regiões, conforme Deliberação citada) que integram o
referido Comitê e ao Consórcio de Estudos de Recuperação e Desenvolvimento da
Bacia do Rio Sorocaba - CERISO, que também o integra, para indicação de
representantes e, dada a importância do PDUI, salientar a necessidade de
participação mais efetiva dos mesmos e de todos os municípios da RMS,
considerando inclusive a necessidade futura de adequação dos seus respectivos
planos diretores. Todos os presentes concordaram e entenderam ser importante
que, em todas as reuniões ordinárias do conselho de Desenvolvimento da RMS,
seja incluído nas pautas tema ligado ao PDUI, conforme já havia sido deliberado
pelo próprio Presidente do CD, em reunião ordinária de 2018. A Sra Marilda sugeriu
e todos aceitaram que o Caderno Preliminar de Propostas fosse concluído até a
realização das Audiências Públicas, o que deverá acontecer em abril. O Professor
Francisco havia encaminhado proposta para apreciação e incorporação no referido
caderno. Marilda esclareceu que sua proposta já foi apreciada e que será
incorporada. Foi levantada a questão dos resíduos sólidos, tema abordado reunião
ordinária do Conselho. Considerando que a AGEMSOROCABA encontra-se sem
diretores até o momento, Ana Lúcia ficou de verificar eventuais andamentos dados a
respeito do Plano de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sorocaba
(Tapiraí, Itapetininga, Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo), a ser apresentado pela
AGEM-Sorocaba e pelo CERISO. Ficou definido que a próxima reunião do Comitê
deverá ser chamada logo após o dia 15 de março, quando serão definidos hora e
local. Nada mais a tratar, lavrou-se a presente.

