Ata de Reunião
SVMA (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente) e
SMUL/PLANURB (Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento Coordenadoria de Planejamento Urbano)
Data: Terça feira, 1 de junho de 2021
Horário: 10:00 às 11:20
Local: Reunião virtual via Microsoft Teams
Participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

André Luís apina@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
Carol Gonzalez crgonzalez@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
Clayton Erik Teixeira cteixeira@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
Denise Malheiros dmalheiros@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
Fernanda Pereira fpsilva@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
Heliana Lombardi Artigiani hartigiani@prefeitura.sp.gov.br
(SMUL/PLANURB)
7. Herlan Cássio hcpacheco@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
8. Márcia Petrone mpetrone@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
9. Rosélia Mikie Ikeda (SVMA)
10. Stella Cardeal mscoliveira@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
11. Solange Sanchez (SVMA)
12. Teresa Maria Emidio (SVMA)
13. Thalles Morais thallesmorais@prefeitura.sp.gov.br (SMUL/PLANURB)
Pautas:
- Contribuições à versão preliminar do Relatório, com ajustes, correções,
análises e conteúdos importantes a serem incluídos.
- Contribuições quanto à análise dos Instrumentos de Gestão Ambiental
(TDC em ZEPAM, EIA/RIMA, EIV/RIV, TAC, TCA, PSA, AAE);
- Contribuições quanto à análise das Zonas Especiais (ZEPAM e ZEP);
- Contribuições quanto à análise da implementação de parques
municipais (Quadro 7) e Fundo Municipal de Parques;
- Contribuições quanto à análise dos Programas Municipais (como o
Programa Municipal de Recuperação Ambiental de Fundos de Vales);
- Contribuições quanto às atualizações e conceitos contemporâneos
importantes de serem incorporadas ao PDE, decorrente das discussões
recentes para elaboração dos planos setoriais vinculados ao meio ambiente
(PMMA, PMAU, PLANPAVEL, PLANCLIMA);
- Demais apontamentos que o setorial julgar importantes de serem
incluídos para a revisão intermediária do PDE.
Reunião:
Na reunião do dia 1 de junho de 2021 com as respectivas equipes de SMVA e
SMUL, foram definidos alguns parâmetros em relação ao Relatório de
Monitoramento do Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2014 – 2021). O
principal assunto se deu em volta do que incluir na Revisão do Plano Diretor a

partir das conclusões retiradas do monitoramento e que poderiam melhorar a
realização dos objetivos propostos no Plano Diretor Estratégico de 2014, essas
foram: o Programa de Recuperação de Fundo de Vale, que segundo a técnica
Rosélia Mikie Ikeda, o mesmo não caminhou ao longo dos anos de vigência do
Plano Diretor. Além disso, foi detectado que não há integração entre as
Secretarias na execução de projetos e por isso, seria necessário que houvesse
algum órgão integrador para coordenar ações intersecretariais. Por último, a
técnica Teresa Maria Emidio ressaltou a importância de haver uma espécie de
consultoria de áreas públicas para as secretarias, para que fosse diminuída a
ocupação das áreas verdes para uso institucional.
Também foram definidas algumas questões que envolvem o relatório de
monitoramento em relação ao Plano Diretor que aquilo que não há viabilidade e
que estão no plano, será necessário mostrar no relatório e justificar o motivo
pelo qual não foi feito, como foi mencionado em relação ao Quadro 7 –
Parques Existentes e Propostos, bem como o Fundo Municipal de Parques.
Foi definido também nessa reunião que o Clayton Teixeira é o técnico que fará
a interlocução entre as secretarias SVMA e SMUL.
Gravação da reunião disponível em: link da gravação

