Câmara Temática Metropolitana para
Gestão de Riscos Ambientais Urbanos
Ata de Reunião
Reunião – Grupo de Gestão de Riscos PDUI e CTM-GRAU
Local da Reunião
Data

Edifício Matarazzo - PMSP - 8º andar
16/07/2018

Horário de Início

09h30

Horário de Término

12h00

#

01

Pauta

Comentários sobre o Assunto

Informes PDUI

- Serão realizadas duas reuniões com a Comissão Técnica do PDUI para
tratar:
Dia 18/07/2018 - propostas estruturadas
Dia 24/07/2018 - conteúdo do Caderno Final de Propostas
Na reunião do dia 24, foi solicitado aos Grupos de Trabalho das
Estratégias de Ação Metropolitana que expusessem seus resultados
finais, a partir da apresentação realizada no dia 18/06 (plenária)
Continuidade da leitura e revisão do conteúdo "Relatório Final Contribuições do Grupo de Gestão de Riscos ao Caderno de Propostas,
Caderno de Sustentação e Projeto de Lei do PDUI-RMSP"
Alterações solicitadas anteriormente foram contempladas: revisão dos
integrantes da CTM GRAU e participantes do Grupo de Trabalho de
Gestão de Riscos do PDUI; revisão do Glossário de Termos Técnicos e
revisão da sugestão de conteúdo para o Projeto de Lei.
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Discussões

As discussões centraram-se sobre os itens 3.3. Áreas sujeitas a
controle especial pelo risco de desastres naturais; 3.4. Gestão de
Riscos no Ordenamento Territorial da RMSP; 3.5. Documentos
cartográficos e suas aplicações e 3.6. Execução, atualização e
acompanhamento dos produtos cartográficos.
Houve também uma reformulação dos textos das propostas
estruturadas finais e outros trechos do Relatório (correções
ortográficas, concordância, etc.)

03

Encaminhamentos

- Será enviado a todos os presentes o Relatório para revisão e
observações finais.
- Itens pendentes de revisão / análise: revisão do Glossário de Termos
Técnicos; revisão da sugestão de conteúdo para o Projeto de Lei.
- Participação de integrantes do grupo na reunião da Comissão Técnica
do dia 18/07: Mariana e Rafael.
- Prevista uma reunião no dia 23/07 para definir a apresentação do
grupo no dia 24/07.
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