
Reunião do Grupo de Trabalho de Elaboração do Projeto de Lei do PDUI 

 

Data: 02/10/2018  

Participantes: consultar a lista de presença. 

 

Abertura da reunião 

1. Claudia Leite da Emplasa abre a reunião apresentando todas as mudanças que foram 

feitas no texto do projeto de lei durante as reuniões de um grupo de trabalho menor 

que ocorreram na Emplasa no período entre a última reunião e a presente data. 

2. Roberto Rushe, da Emplasa, destaca algumas alterações que foram feitas pelo grupo 

de trabalho de Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas, todas dentro dos artigos 

relacionados a esta estratégia de ação metropolitana. 

Aspectos discutidos durante a reunião: 

1. Um representante técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente sugeriu a retirada 

do item H do Inciso 4 do artigo 6º. Esta sugestão será enviada para decisão ao grupo 

de trabalho relacionado a este tema. 

2. Foram sugeridas por este GT algumas alterações no inciso 2 do Artigo 8º. 

3. Sânia, da Emplasa, sugere que seja definido um prazo para que o grupo de trabalho de 

Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas defina os critérios necessários para que 

um município tenha direito ao repasse do Fundo de Compensação Socioambiental. 

4. Ana Lúcia, da Emplasa, informa que já está em tramitação um processo relacionado 

exatamente sobre este fundo de Compensação Socioambiental. 

5. Claudio fez uma sugestão de alteração no inciso 5º do artigo 11º. Esta sugestão será 

enviada para decisão ao grupo de trabalho de Sistema de Áreas Verdes e Áreas 

Protegidas. 

Encaminhamentos: 

1. Claudia Leite da Emplasa sugere como encaminhamento um cronograma onde um 

grupo de trabalho menor, composto de membros deste grupo, irá fazer em um prazo 

de duas semanas os ajustes jurídicos necessários ao texto do PL - sem alterar o 

conteúdo. Após este período será feita uma nova reunião deste grupo para apreciação 

e aprovação. 

2. Foi alterada a data da reunião prevista no dia 16 de outubro para o dia 23 de outubro. 

Assim no dia 16 será enviado o texto para conhecimento prévio de todos. E no dia 30 

de Outubro será colocado o texto do projeto de lei na plataforma do PDUI/RMSP para 

consulta pública por duas semanas.   


