
ATA 20

PAUTA: 1. Aprovação da Ata da 18ª reunião do Núcleo Gestor do dia 13/02/2019
2. Apresentação dos resultados das oficinas propositivas temáticas
3. Organização do seminário das cidades
4. Assuntos Gerais 

DATA: 20/03/2019                                             LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito  horas  e  quinze minutos  do dia  vinte  do  mês de março  de dois  mil  e  dezenove,  na
Secretaria do Meio Ambiente - SMAM, em primeira chamada, às oito horas e quinze minutos,
presentes 06 (seis) membros do Núcleo Gestor.  Em segunda chamada, às oito horas e trinta
minutos, presentes 18 (dezoito) 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 estavam presentes apenas 18 membros
do Núcleo Gestor, portanto sem o quorum mínimo para reunião.  Houve um breve comentário
sobre a pauta pretendida para o dia e que não poderia haver deliberações e aprovação da ata da
reunião anterior por falta de quorum mínimo. Apenas foi informado o resultado das Oficinas e
comentado sobre as oficinas com maior e menor participação. Que os assuntos das oficinas eram
interligados e muitos dos assuntos das Oficinas 10 - Instrumentos do Estatuto da Cidade e 11 -
Gestão, Participação e Controle Social, foram debatidos juntamente com as oficinas 07 -  Meio
Ambiente e Ocupação do Território – Habitação e Ocupações e 08 – Uso e Ocupação do Solo. Na
sequência foi comentado os resultados das oficinas propositivas temáticas, com a participação de
313 pessoas no total. Oficina 01 - Desenvolvimento Econômico e Inovação, com 24 participantes;
Oficina 02 - Mobilidade Sustentável – Transporte Motorizado com 45 participantes;  Oficina 03 -
Mobilidade Urbana – Transporte não Motorizado com 32 participantes; Oficina 04 - Meio Ambiente
e Ocupação do Território – Paisagem e Patrimônio com 32 participantes;  Oficina 05 - Espaços
Públicos  e Equipamentos Sociais  –  Equipamentos  Sociais com 19 participantes;  Oficina  06 -
Espaços Públicos e Equipamentos Sociais – Equipamentos Sociais com 17 participantes; Oficina
07 - Meio Ambiente e Ocupação do Território – Habitação e Ocupações com 43 participantes;
Oficina  08  -  Meio  Ambiente  e  Ocupação  do  Território  –  Uso  e  Ocupação  do  Solo com  44
participantes;  Oficina 09 -  Meio  Ambiente e Ocupação do Território  – Meio Ambiente com 32
participantes; Oficina 10 - Instrumentos do Estatuto da Cidade com 13 participantes; Oficina 11 -
Gestão, Participação e Controle Social  com 12 participantes.  Foi informado sobre a data e os
locais para realização do Seminário das Cidades: de 16 a 18 de maio, sendo no dia 16 à noite no
Auditório da Faculdade de Medicina da UPF, no dia 17 (dia inteiro) na Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias e no dia 18 de manhã no Auditório da Faculdade de Medicina da UPF.
Esta reunião seria para verificação da Dinâmica e definição dos grupos para auxílio na realização
do Seminário, principalmente na sexta que é dia inteiro. Foi solicitado que os membros do Núcleo
Gestor enviasse por e-mail, a intenção de participação no Seminário. O representante do GESP,
Sr.  Paulo  Cornélio  questionou  se  a  SEPLAN já  possuía  uma avaliação sobre  propostas  das
Oficinas Temáticas. Foi informado que há muita sobreposição de idéias elencadas como mais
importantes e estão sendo separadas nos grupos. A presidente encerrou a reunião às nove horas
e trinta e cinco minutos, informou aos presentes que a próxima reunião, conforme Regimento
Interno  será  dia  17/04/2019  às  08h15min  em  primeira  chamada  e  08h30min  em  segunda
chamada na Secretaria do Meio Ambiente - SMAM e agradeceu aos presentes.














