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Síntese da Discussão:
Letícia Trombeta dá início a reunião dando as devidas apresentações e explicando como
funciona o PDUI, dando ênfase ao que é discutido dentro do tema de macrozoneamento e de
como se dá o funcionamento da comissão técnica.
Enfatiza que o GT de Macrozoneamento é um dos mais importantes a serem discutidos dentro
do plano, visto que interfere diretamente na política dos municípios ligadas ao uso do solo,
porém mesmo que os números de inscrições para o acompanhamento das reuniões sejam
grandes, cobra que não vem tendo a participação devida dos municípios envolvidos. Ressalta o
encaminhamento da última reunião em que foi acordado que seriam enviados ofícios aos
municípios com as leituras unificadas dos planos diretores e solicitando a presença de pelo
menos um representante de cada município.
Letícia dá andamento a reunião com a apresentação, esclarecendo o motivo de ter convocado
uma reunião presencial pela questão da falta de participação e sugere manter as reuniões de
macrozoneamento apenas presenciais por ser um tema complexo de ser discutido e também
com a tentativa de aumentar a participação.
Letícia dá andamento a apresentação com os objetivos do macrozoneamento do qual seu
desenvolvimento foi uma exigência do estatuto da metrópole e cita os artigos que validam a
obrigatoriedade do macrozoneamento.
Sobre as propostas de macrozoneamento, traz o exemplo da região metropolitana de São
Paulo, de Sorocaba e Campinas. A respeito da Aglomeração Urbana de Piracicaba, apresenta
os mapeamentos temáticos que foram realizados de acordo com a leitura unificada dos planos
diretores dos municípios.
A validação da leitura unificada pelos municípios é essencial, visto que será utilizado para
identificar conflitos e insumo para o macrozoneamento da AUP.
Letícia esclarece que os planos diretores que estão em atualização não entram pra leitura
unificada, pois não estão em vigência, para solucionar esse conflito, os municípios precisam
estar presentes nas reuniões do GT para que sejam discutidos quais parâmetros serão
analisados e acrescentados na leitura unificada dos planos diretores.

O acesso ao SIM Emplasa poderá ser disponibilizado a cada município, que indicará um técnico
para ter acesso ao sistema, juntamente com a comissão técnica e demais membros do Grupo
de Trabalho.
Letícia apresenta a estrutura que foi planejada para o capítulo de macrozoneamento no
caderno de propostas. Também propõe construir um texto inicial para o começo da construção
deste capítulo.
Por fim, apresentas as pendências que consistem apenas na validação dos municípios e no
ajuste de escala. As aplicações desta leitura unificada também será considerada para realizar o
apontamento das sinergias e conflitos territoriais entre os municípios, zoneamento municipal e
leis ambientais estaduais ou federais e auxiliar na construção do macrozoneamento regional.
Encaminhamentos




Enviar novo ofício aos municípios cobrando seu posicionamento até o final do mês.
Os representantes presentes mandarem suas análises e contribuições acerca da leitura
unificada do seus municípios.
Melhorar as representações de cores dos mapeamentos temáticos apresentados,
especialmente da leitura unificada.

