
ATA 22

PAUTA: 1. Aprovação da Ata da 20ª reunião do Núcleo Gestor do dia 17/04/2019.
2. Definição dos Grupos de Trabalho para o Seminário das Cidades
3. Assuntos Gerais 

DATA: 15/05/2019                                             LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

Aos quinze dias do mês de maio de dois  mil  e dezenove, na Secretaria  do Meio Ambiente -
SMAM, em primeira chamada às oito horas e quinze minutos, presentes 03 (três) membros do
Núcleo Gestor.  Em segunda chamada, às oito horas e trinta minutos presentes 14 (quatorze)
membros  do  Núcleo  Gestor,  conforme  lista  de  presença,  parte  integrante  da  presente  ata.
Inicialmente, foi dado boas vindas e agradecido a presença de todos pela Presidente, Sra. Ana
Paula Wickert  e informado que já  havia quorum para início da reunião.  Foi informado que as
diretrizes estão sendo finalizadas  pelo Núcleo  Técnico.  Houve a  explicação de como seria  o
desenvolvimento  dos  trabalhos  no  Seminário  da  cidade.  Na  abertura  do  Seminário,  dia
16/05/2019, à partir das 18:30, no auditório da Faculdade de Medicina da UPF, serão realizadas
duas palestras. Palestra sobre Instrumentos Urbanísticos e Estatuto da Cidade, que será realizada
pela professora Andrea Quadrado Mussi e Palestra sobre Zoneamento e Uso do Solo na Cidade
Contemporânea, que será realizada pela professora Rosa Kalil. Na sexta-feira, dia 17/05/2019, na
Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, às 09:00 haverá uma apresentação do resultado
do diagnóstico pelo Núcleo Técnico, com a explicação da dinâmica dos trabalhos. Na parte da
tarde,  no  mesmo local,  à  partir  das  13:30  ocorrerão  os  trabalhos  em salas  individuais  para
discussão dos temas apresentados, nesta etapa será necessário o auxílio do Núcleo Gestor no
desenvolvimento  dos  trabalhos.  No  sábado,  dia  18/05/2019,  no  auditório  da  Faculdade  de
Medicina da UPF, à partir das 09:00 será apresentado e explicado as diretrizes mais votadas. Os
participantes poderão votar em todas as salas por assunto. Depois as diretrizes serão aprovadas
em audiência  pública.  Foi  solicitado para que as entidades participem nas salas,  para que a
presença do pessoal da prefeitura não iniba a participação. Foi salientado sobre a divulgação do
Seminário. Foram colocados cartazes nos ônibus, escolas e equipamentos públicos. Foi solicitado
também que o Núcleo Gestor convidem pessoas para participação. Salientou que depois da lei
elaborada, a participação será apenas dos delegados. Na sequência foi solicitado a aprovação da
Ata da 20ª reunião do Núcleo Gestor do dia 17/04/2019, enviada por  email  aos Membros do
Núcleo  Gestor  para  conhecimento  e  envio  de  sugestões  de  alteração.  Não  houve  envio  de
sugestões  de  alteração.  A Ata  foi  aprovada  por  todos  os  presentes. Foi  informado  que  as
contribuições da comunidade foram disponibilizadas na integralidade no site da Prefeitura - Plano
Diretor/Etapa  03.  O  representante  da  Agenda  21,  Sr.  Ademar  Marques  solicitou  quantas
prioridades seriam elencadas. Paulo Severo respondeu que existem propostas conflitantes e que
foram transformadas em codiretrizes para as 11 áreas. A secretária explicou que cada grupo fará
uma  votação.  A votação  será  por  corres  (concordo,  concordo  com  ressalva,  discordo).  Foi
explicado que se alguma diretriz regulamentada por lei for votada como não prioritária, terá de ser
reestruturada  para  ser  reapresentada,  respeitando  a  legislação.  Serão  aproximadamente  90
diretrizes elencadas. O representante da SMAM, Sr. Glauco Polita salientou que as discussões
tem de ser objetivas. Foi repassado novamente as datas e locais de realização do Seminário das
Cidades. A presidente encerrou a reunião às oito horas e cinquenta e cinco minutos, informou aos
presentes que a próxima reunião, conforme Regimento Interno será dia 19/06/2019 às 08h15min
em primeira chamada e 08h30min em segunda chamada na Secretaria do Meio Ambiente - SMAM
e agradeceu aos presentes.














