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PAUTA:

1 – Reunião virtual experimental para retomada da pauta da CSPDA 
interrompida durante período de isolamento social em virtude da pandemia do 
Novo Corona Vírus.

RESUMO:

A reunião teve Início às 11:00 e foi presidida pela Coordenadora da CSPDA 
Veronica Beck.

1) Experiência de reunião virtual

A reunião teve início às 11:00 (inicialmente agendada para às 10:00), pois 
alguns participantes tiveram dificuldades para acessar à plataforma 
inicialmente proposta e tiveram que migrar para uma outra plataforma que 
apresentou menos problemas.

Veronica iniciou a retomada dos assuntos sinalizando preocupação da 
sociedade civil incentivar que as reuniões do CONSEMAC sejam “virtuais” e 
isso, de certa forma, "legitime" que audiências públicas também sejam feitas de 
forma virtual. Verônica pediu a opinião dos membros da CSPDA sobre o 
assunto.

2- Verônica perguntou sobre algumas mudanças ocorridas durante esse 
período de isolamento, na SMAC. Vladimir informou que estava de licença. Ao 
retornar mudou de setor e agora está lotado na Coordenadoria de Áreas 
Verdes, no setor de Recuperação de Áreas Degradadas (CAV/GRA). Também 
informou que o Gerente de Monitoramento da Biodiversidade (Brasiliano Vito) 
havia sido exonerado do cargo de Gerente e estava trabalhando na CAV/GRA. 
Também informou que o Biólogo Paulo Gama (que estava em período de 
férias) havia informado que não voltaria para a Gerência de Monitoramento da 
Biodiversidade e que não mais seria suplente da SMAC na CSPDA. No 
Gabinete, até onde sabia, não tinha modificações em suas principais pastas.

3- PMMA- A quarentena atrasou a apresentação da Débora a nossa Câmara 
Técnica e Vladimir disse que não possuía outras informações além das que já 
haviam sido trazidas na última reunião presencial, na Prefeitura. Durante a 
própria reunião da Câmara Técnica, Vladimir falou com a Débora e está 
sugeriu que a apresentação dela para a nossa Câmara Técnica fosse marcada 
para o dia 03 ou dia 04 de agosto. Considerando que dia 04 de agosto será 
nossa próxima reunião da Câmara Técnica, optamos em combinar com a 
Débora que a apresentação ocorra no dia 04/08.



4- Sobre a revisão do Plano Diretor, Verônica pediu um relato à representante 
da Secretaria de Urbanismo, 

Paralelamente a GM, com apoio da CIM, está fazendo trabalho de pesquisa 
sobre os instrumentos urbanísticos, incluindo os instrumentos previstos no 
Estatuto da Cidade (não estão trabalhando nos instrumentos culturais e 
ambientais, como PDAU, por exemplo). Mônica sugeriu envolver a SMAC 
nisso, para que a SMAC faça o estudo sobre os instrumentos ambientais (O 
que é? Para que serve? Quais as normativas que o regem? Se precisa de 
regulamentação adicional? Exemplos de outras cidades? E sugestões e 
recomendações para torná-los mais autoaplicáveis.

A Monica Bahia Schlee ficou de nos mandar a estrutura do documento, que é 
para ficar só no âmbito desta CSPDA e para que a SMAC veja o modelo 
adotado. 

Mônica sugeriu que a SMAC/FPJ indique as áreas prioritárias para realização 
de arborização urbana, de acordo com as orientações do PDAU.

Vladimir informou que não sabe dizer se o Carlos Papera ainda é o 
representante da SMAC na discussão sobre a revisão do Plano Diretor. 
Segundo a representante da SMU a SMAC não informou qualquer mudança 
nessa representação. Caso haja alguma alteração na representação, Mônica 
pediu ao Vladimir que solicite à SMAC enviar por email a indicação dos novos 
representantes da SMAC no Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 
Diretor (CTPD).

As reuniões do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor são 
abertas aos órgãos municipais da Prefeitura e também a representantes da 
governança metropolitana. Monica mencionou que, independentemente da 
indicação dos novos representantes da SMAC, os antigos representantes são 
bem vindos a continuar participando. 

6- Estágio atual do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo - PLC 57/2018, 
foi retirado da Câmara dos Vereadores para ajustes e percebeu-se que como o 
Plano Diretor está em revisão, a discussão da LUOS deveria ficar para depois 
do novo Plano Diretor. 

Mônica e muitos da SMU entendem que os PEUs devem ser mantidos. Monica 
opina que é necessário associá-los a projetos urbanos (inclusive econômicos e 
sociais) específicos para as áreas onde incidem.



7 – Sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana - Vladimir disse que não 
possuía outras informações além das que já haviam sido trazidas na última 
reunião presencial na Prefeitura, de que o projeto de decreto relativo ao PDAU, 
passou pela Coordenadoria de Áreas Verdes, e que a sugestão da CT de 
Direito Ambiental foi de que o Decreto do PDAU contenha o próprio PDAU, tal 
como foi conversado na última reunião da nossa CT. Vladimir ficou de pegar 
informações mais recentes sobre o assunto.

8 – Sobre o Parecer da Medida Compensatória (MC) - Veronica perguntou 
sobre a apresentação do parecer elaborado por esta CSPDA na próxima 
reunião do CONSEMAC, se a mesma for virtual. Vladimir sugeriu que seria 
oportuno fazer uma apresentação à Plenária do CONSEMAC sobre o assunto. 
Uma forma de nivelar conhecimento sobre o assunto antes de uma futura 
deliberação do Conselho. Maria, Gilson, Mônica e Veronica concordaram com 
a sugestão do Vladimir.

9- Atas de reuniões da Câmara Técnica de Direito Ambiental - Veronica e 
Vladimir ficaram de verificar com o CONSEMAC quais estavam pendentes de 
publicidade no site e resolverem o assunto.

A reunião foi encerrada às 12:00.

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO:

- Apresentação da SMAC sobre o PMMA
- Apresentação da SMAC sobre as Áreas de Relevante Interesse Ambiental

ASSUNTOS PENDENTES: 

- Reenviar ofício para o Secretario solicitando a apresentação para posterior 
discussão do Código Municipal Ambiental sob o ponto de vista jurídico;
- Alteração do Decreto que aprovou o PDAU;
- Debate sobre proposta de Veronica Beck de alteração do texto do Art. 127 do 
Plano Diretor;
- Sugestões dos membros para a organização de Seminário sobre o EIV-RIV;
- Debate sobre o Projeto de Lei de Parcelamento do Solo, com apresentação 
pela técnica que fez a avaliação pela SMAC, conhecimento do teor do Parecer 
da PGM e apresentação do projeto de lei pelos técnicos da SMU.


