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1) Após apresentações, foi iniciada a reunião pela Diretora Executiva da AGEMCAMP, Sra. Ester Aparecida
Viana, que explanou sobre a criação, estrutura organizacional e atuação da Agência Metropolitana de
Campinas (AGEMCAMP) junto aos 20 municípios que compõe a RMC. Relatou a importância do PDUIRMC não só pelo aspecto legal, mas também, como instrumento de implementação de políticas públicas
em termos de desenvolvimento regional global.
2) A seguir, a Coordenadora do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do PDUI-RMC, Dra. Maria
Lígia Wertheimer (Gerência de Instrumentos de Planejamento da EMPLASA), realizou uma apresentação
sobre o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria da AGEMCAMP, bem como pelo Conselho de
Desenvolvimento da RMC que, em síntese, enfatiza:
2.a. Apresentação para a Câmara Temática Especial do PDUI-RMC;
2.b. Considerações sobre o PDUI e o Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089/2015;
2.c. Funções Públicas de Interesse Comum – Eixos Estruturantes – Questões regionais estratégicas;
2.d. Etapas do trabalho: Módulo I – Elaboração de conteúdos técnicos / Módulo II – Processo Participativo;

2.e. Dados e informações das áreas de Meio Ambiente, Saneamento Básico, Mobilidade e Logística,
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Cultura.
2.f. E, por fim, apresentação de diversos Mapas Georreferenciais da RMC.
3. Logo após, a Dra. Maria Lígia respondeu aos questionamentos dos presentes sobre o trabalho desenvolvido
pela EMPLASA e as etapas a serem percorridas. Tal matéria também foi alvo de apreciações por parte dos
representantes da Secretaria Estadual do Meio ambiente do Estado de são Paulo.
4. Em nome do ICLEI-Governos Locais pela Sustentabilidade, a Sra. Kátia Fenyves manifestou o interesse da
Instituição em colaborar com os agentes executores do Plano (EMPLASA e NEPO/UNICAMP), no âmbito do
projeto INTERACT-Bio, cujo objetivo principal é “promover a integração de ações regionais pela
biodiversidade”. Nesse sentido, “a iniciativa apoiará as regiões metropolitanas a compreenderem o potencial
da natureza, principalmente em relação ao fornecimento de serviços essenciais para o dia a dia das cidades...”.
Ressalta ainda que: “A sinergia entre os projetos é grande, razão pela qual ambos vêm trabalhando juntos desde
a seleção da Região Metropolitana de Campinas como região modelo do INTERACT-Bio no Brasil...”. Muitos
foram os pontos comuns abordados pelas Sras. Kátia e Iris Coluna brevemente esclarecidos pela Dra. Maria
Lígia da EMPLASA.
5. Outra importante participação/colaboração a ser considerada à reunião, foi a dos membros da Secretaria
Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas. Como é de conhecimento, o
projeto Reconecta RMC, idealizado pela referida Secretaria Municipal, tem como objetivo integrar os
municípios, por meio de ações estratégicas conjuntas, com vistas à conservação e recuperação da fauna e flora
regional. O Projeto foi apresentado em Reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, aos Senhores
Prefeitos e Representantes Estaduais, em abril de 2017. De acordo com a Arquiteta Ângela Cruz Guirao,
Diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, o projeto Reconecta RMC em muito
poderá contribuir com a construção de pontos/temas importantes do PDUI-RMC, principalmente no que diz
respeito ao Meio Ambiente, tendo em vista que o projeto leva em consideração “três principais eixos de
atuação”: a) recuperação de áreas de preservação de matas ciliares; b) fortalecimento de unidades de
conservação existentes e criação de novas áreas protegidas; e, c) proteção animal. Pela discussão, o projeto
Reconecta RMC poderá ser um diferencial importante na elaboração do Plano da RMC.
Nada mais a tratar, foi encerrada a Reunião pela Diretora Executiva da AGEMCAMP.
Campinas, 9 de fevereiro de 2018.
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