
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA AGLOMERAÇÃO URBANA DE 
PIRACICABA, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Às nove horas e trinta minutos na manhã do dia dez do mês de fevereiro de 2017, 

reuniu-se a Comissão Técnica do PDUI - AUP constituída pela Deliberação nº 02/16 

CD AU Piracicaba, no Museu da Água, situado à Avenida Beira Rio, 448, na cidade de 

Piracicaba. Compareceram os membros da Comissão indicados na lista de presença 

em anexo. O diretor-presidente interino da Emplasa, Luiz José Pedretti, iniciando os 

trabalhos, apresentou a possibilidade de grupamento de algumas Funções Públicas de 

Interesse Comum (FPICs) na constituição dos Grupos de Trabalho, compostos por 

Estado, municípios e sociedade Civil. Foi ressaltada a importância das propostas que 

serão encaminhadas à Assembleia Legislativa para dar ciência do trabalho em 

desenvolvimento e evitar impedimentos futuros. Pedretti disse estar prevista 

plataforma digital, onde a sociedade civil poderá inserir propostas e acompanhar 

conteúdos produzidos e o andamento do plano. Letícia Trombeta, coordenadora do 

PDUI - AUP, apresentou o andamento e estrutura do Guia Metodológico, ressaltando 

as diretrizes e a relevância de uma integração regional efetiva para a elaboração do 

plano, assim como se firmar o Macrozoneamento para o Aglomerado. A Emplasa 

disponibilizará os dados do Sistema de Informações Metropolitanas (SIM) a fim de 

orientar os debates no desenvolvimento do PDUI-AUP. Pedretti sugeriu a criação de 

Sub-Regiões na Aglomeração Urbana de Piracicaba de acordo com o espaço 

geográfico e aptidões dos municípios, sendo indicado por Pedretti que ela seja levada 

ao Conselho de Desenvolvimento novamente na próxima reunião. Foi aprovado o Guia 

Metodológico do PDUI-AUP, seguindo a Lei Complementar, nele estabelecidas as 

Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs), para além das oito funções públicas. 

A partir do Panorama Regional, sob responsabilidade da Emplasa e com conclusão 

prevista para a primeira quinzena do mês de abril, haverá Oficinas para discussão do 

material. A inclusão nos campos funcionais e agrupamento, sem prejuízo das demais 

fases do plano, ocorrerão após a constituição dos Grupos de Trabalho de acordo com 

a demanda apresentada nos debates, seguindo o fluxograma do Guia Metodológico. 

Pedretti propôs que a próxima reunião se dê no mesmo dia da reunião do Conselho de 

Desenvolvimento. O desenvolvimento das atividades da Aglomeração será retomado a 

partir do debate e resoluções da região (municípios, entidades, sociedade civil) e 

posteriormente será criada uma conexão junto à região de Campinas e, 

eventualmente, à de Jundiaí. 


