
Memória da 8ª Reunião da Comissão Técnica do PDUI – AUP 

Data: 13.09.2018 

Participantes: 

Pauta: 

1. Informes Gerais; 
2. Mudanças no Estatuto da Metrópole; 
3. Alteração no layout da plataforma digital; 
4. Panorama dos Grupos de Trabalho; 
5. Informes sobre Grupos de Trabalho de Macrozonenamento; 
6. Prazo para o encerramento do recebimento de propostas; 
7. Aprovação de alterações no cronograma do PDUI; 
8. SIM Emplasa; 
9. Fechamento. 

 

Principais pontos da discussão: 

1. Informes Gerais 

2. Mudanças no Estatuto da Metrópole 

Foram apresentadas as mudanças no Estatuto da Metrópole que são importantes 

diretamente para a discussão. Com ênfase nas audiências públicas para todos os 23 

municípios e a ampla divulgação nos mesmos. Foi sugerida pela coordenadora a 

criação de uma proposta da Comissão Técnica para o Conselho de Desenvolvimento da 

Aglomeração Urbana de Piracicaba. 

3. Alteração no layout da plataforma digital 

Foram esclarecidas as mudanças na plataforma do PDUI por conta do período eleitoral, 

mas sem alterações no conteúdo e nos materiais de  trabalho, bem como foi 

destacado que o recebimento de Propostas continua ativo para qualquer cidadão. 

4. Panorama dos Grupos de Trabalho 

Foi ressaltado o bom número de inscrições, mas a participação efetiva nos grupos é 

baixa, tendo presença apenas de Piracicaba, Limeira e Rio Claro.  

Foi levantada uma questão por Ivan Carneiro (Ministério Público do Estado de São 

Paulo): Quais medidas vocês avaliam que o PDUI vai influenciar no Macrozoneamento? 

A coordenadora respondeu que uma das principais finalidades do macrozoneamento é 

levantar os pontos de conflito nas políticas territoriais de cada município, a partir de 

uma leitura unificada dos planos diretores de cada município, dando-lhes ferramentas 

para pensarem não só as suas cidades, mas a região também. 



Foi definida a volta das reuniões para os GTs para a primeira quinzena de Outubro. 

Foram sugeridas mais duas reuniões individuais de cada grupo para levantar pontos de 

interesse com outros GTs e, posteriormente, realizar as reuniões destes grupos que 

tenham pontos de interesse relacionados. E foi proposto que essas reuniões conjuntas 

sejam presenciais.  

Foi orientado pela coordenadora a retomada da elaboração do Caderno Preliminar de 

Propostas, objeto das audiências municipais, e que este documento passará pela 

aprovação da Comissão Técnica. 

Houve, ainda, um comentário geral sobre a criação de duas Áreas de Preservação 

Ambiental, Barreiro Rico e Tanquã.  

5. Informes sobre o Grupo de Trabalho de Macrozoneamento 

Destacou-se a questão da baixa participação no GT. Foram apresentados os informes 

tratando dos mapas temáticos sobre a região, sobre as experiências das RMs de 

Sorocaba e de São Paulo e sobre a definição das macrozonas. E informou-se sobre os 

ofícios enviados para os prefeitos com o material da leitura unificada e a solicitação da 

indicação de, ao menos, um técnico qualificado para tratar o assunto no GT de 

Macrozoneamento. 

6. Prazo para enceramento do recebimento de propostas 

O prazo proposto para o encerramento do recebimento de propostas em dezembro de 

2018. Posteriormente nas audiências públicas pode haver contribuições e discussões 

acerca das propostas. 

7. Aprovação de alterações no cronograma do PDUI 

8. Não houve quorum suficiente para aprovação do cronograma. Os membros da 

Comissão Técnica presentes sugeriram algumas alterações e foi acordado o envio 

por e-mail para aprovação. SIM Emplasa 

Foi apresentada a plataforma, o seu layout e as suas características.  

Foi acordado que todos os membros da Comissão Técnica e dos Grupos de Trabalho  e 

, ao menos, um técnico qualificado de cada prefeitura tenha acesso ao SIM Emplasa, 

bem como o GAEMA. Para isso, deve ser solicitado solicitando por email para a 

coordenadora a criação dos usuários no SIM. 

9. Fechamento 

 

 


