Memória de Reunião
GT Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas
PDUI - RMSP

Data: 16/11/2017
Participantes: consultar lista de presença
Pauta: desenvolvimento dos trabalhos e discussão sobre os objetivos, prazos e produtos a serem produzidos
pelo grupo.
Principais pontos da reunião:
1. Diante da necessidade de elaborar material de subsídio ao Caderno Final de Propostas PDUI-RMSP, o
grupo estabeleceu como meta produzir um relatório de trabalho - textos e mapas de apoio, que consolide os
principais aspectos estruturadores do Sistema de Parques e Áreas Verdes até 15/12.
2. Como procedimento de trabalho para atingir o objetivo acima indicado, optou-se pela organização do
grupo em equipes. Essas equipes, compostas pelos participantes do GT, estariam organizadas em torno dos
principais temas sustentam o Sistema de Parques e Áreas Verdes no contexto do PDUI-RMSP.
3. Na elaboração do relatório de trabalho, assume destaca importância os princípios, conceitos,
instrumentos e a base de informação associados ao sistema. Tais elementos, em conjunto das propostas
recebidas no processo de elaboração do PDUI (plataforma digital e audiências públicas municipais), deverão
compor o conteúdo do documento a ser elaborado pelo GT.
4. Importante sublinhar a pertinência de relacionar o Sistema de Parques e Áreas Verdes (PDUI-RMSP) a
aspectos que estejam contidos no Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e nos Planos Municipais de Mata
Atlântica (PMMA) de modo a efetivar a articulação de princípios, diretrizes e objetivos.
Encaminhamentos:
1. A partir do Caderno Preliminar de Proposta, a equipe Emplasa irá apontar e compartilhar os principais
temas que poderiam estruturar o Sistema de Parques e Áreas Verdes.
2. A partir da seleção realizada pela Emplasa dos principais temas estruturadores do Sistema de Parques e
Áreas Verdes, o GT deverá ser dividido em equipes que encaminharão cada questão.
3. Diante do conjunto de propostas recebidas, a equipe Emplasa irá apresentar a espacialização/ incidência,
quanto possível, das contribuições recebidas.
4. Apresentação dos seguintes projetos em desenvolvimento:


ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico (SMA)



Plano Municipal de Mata Atlântica (SVMA)

5. Próxima reunião: a ser realizada em 29/11 às 14:30hs (local: Emplasa).

