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1. DADOS DO SUBTEMA
GT_III

GRUPO DE TRABALHO:

° C. Sistema de áreas verdes e arborização urbana (gestão ambiental)

SUBTEMA:
FACILITADOR:

Elisania Magalhaes Alves Maciel

2. ARTIGO ORIGINAL DO PLANO 2007 FILTRADO POR SUBTEMA:
Tipo:

Alterar artigo

Nº do artigo:

3

* quando for o caso de criar novo artigo,
não enumerar.

I - a preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente e da paisagem urbana, com
vistas a garantir, além da manutenção equilibrada dos recursos naturais, qualidade de vida para os
habitantes do Município, incentivo à atividade econômica sustentável e proteção ao patrimônio
histórico e cultural da cidade;

3. CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES A ESTE ARTIGO:
FONTE DA CONTRIBUIÇÃO LINHA

Nº

1

2

4. Fichas de contribuição
individual ON-LINE
2. Oficinas - Cartazes
tabulados

CONTRIBUIÇÃO
Necessidade da população opinar acerca dos objetivos que pretendem para a cidade,
região, zona ou bairro, para que os instrumentos de gestão possam se adequar aos
fins propostos. A maior participação da sociedade é exatamente na definição da
cidade que queremos, por exemplo:
- o que é relevante preservar (paisagens, dunas, praias, rios)? Quais?
- indicar as necessidades e potencialidade de cada área, zona, região ou bairro, para
adequação do zoneamento e dos instrumentos de gestão.

OFICINA SEG
Ausência de definição do "vazio urbano"
1

4. PROPOSTA DO GRUPO
Nº

Descrição da proposta

1

I - a preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente e da paisagem urbana, com
vistas a garantir, além da manutenção equilibrada dos recursos naturais, a distribuição dos espaços livres e áreas
verdes de forma a atender a toda a população, melhoria da qualidade de vida para os
habitantes do Município, incentivo à atividade econômica sustentável e proteção ao patrimônio
histórico e cultural da cidade;

2
3

5. JUSTIFICATIVAS/EMBASAMENTOS TÉCNICOS:
Item

Descrição

1

O mapa de distribuição de espaços livres e os estudos realizados pela CRA / SEMURB mostram a baixa incidencia de
áreas verdes qualificadas em alguns setores da cidade, o que indica a necessidade de promover uma melhor distribuição
dessas areas que atenda a toda a população

2

3

