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REUNIÃO GT SUSTENTABILIDADE E SAÚDE (GT SAÙDE) – 13 

 
ASSUNTO: 13ª  Reunião do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e Saúde do Comitê 
Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia.  
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – andar térreo – Paraíso (SVMA) 
DATA: 04/08/2011 – Das 14:00 às 17:00 horas  
 
PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente  (SVMA) - Coordenadora 

Elisabeth Fernandes Bertoletti Gonçalves (S) - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) 

Vera Lúcia Anacleto Allegro (T) - Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 

Aparecida Santa Clara Berlitz (S) - Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 

Luz Marina M. Corrêa de Toledo  (T) - Secretaria Municipal de Educação (SME) 

Ronaldo Malheiros Figueira (T) – Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU – Defesa Civil 

Gabriela Alen Appugliese ( I ) - Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais – ICLEI 

Heliana L. Artigiani  ( I ) - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU  

 

(T) Titular; (S) Suplente; (I) Indicado. 

 

ITENS DA PAUTA 

 

1) Encaminhamentos e providências referente às demandas do Comitê Municipal 

de Mudanças do Clima e Ecoeconomia aos Coordenadores dos GTs; 

2) Indicações e detalhamento de Ações prioritárias das Diretrizes para o Plano 

de Ação da Cidade de São Paulo para Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas; 

3) Outros assuntos. 

 
ATA 

Item 1) Encaminhamentos e providências referente às demandas do Comitê 

Municipal de Mudanças do Clima e Ecoeconomia aos Coordenadores dos GTs. 

 A coordenadora do grupo e representante da SVMA, Angela Branco, fez um relato 

sobre a reunião do Secretário Executivo do Comitê com os Coordenadores dos Grupos 

de Trabalho realizada no dia 18/07/11, quando foi solicitado que cada GT apresente, 

até o dia 12/08 próximo, um detalhamento das ações prioritárias descritas nas Diretrizes 
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para o Plano de Ação da Cidade de São Paulo para Mitigação e Adaptação às 

Mudanças Climáticas. Foi destacado que os grupos deverão apresentar propostas de 

realização de contratação de serviços, eventos e publicações até o dia 18/08/11 quando 

haverá a reunião do Comitê Municipal. Também informou que o Professor Massambani 

apresentou uma proposta para a contratação de serviços para a elaboração de um 

“Plano Piloto” que integre as diferentes ações dos GTs, aplicados a uma região da 

Cidade, sendo sugerida a área do Aricanduva. 

Item 2) Indicações e detalhamento de Ações prioritárias das Diretrizes para o 

Plano de Ação da Cidade de São Paulo para Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas. 

Considerando que as ações elencadas nas Diretrizes do Plano são de competência da 

Secretaria Municipal da Saúde, foi solicitada às representantes da mesma que 

indiquem quais ações são prioritárias para implantação, para serem apresentadas na 

reunião do Comitê que será realizada no dia 18/08 próximo. Ronaldo Figueira destaca a 

importância da implementação de planos já existentes na PMSP e que necessitam da 

integração de diversas secretarias para a sua implementação. Vera Allegro ressalta a 

importância da criação de um grupo de técnicos, das diferentes secretarias, para 

atuarem permanentemente e com um plano de contingência para o enfrentamento dos 

eventos relacionados ao clima. Explica que, normalmente, a Saúde é vista como a área 

que presta o atendimento, e não são muito consideradas as ações preventivas que 

deveriam estar sendo trabalhadas principalmente com a Defesa Civil. Os participantes 

da reunião concordam que, dentre as ações elencadas nas Diretrizes do Plano, quatro 

delas é de competência da área da saúde, porém, duas necessitam da integração de 

diversas secretarias: a) Adotar medidas para a mitigação da alta e baixa umidade do ar 

com redução dos efeitos na saúde, e principalmente, b) Integrar e implementar ações 

de prevenção, promoção, assistência e reparação à saúde em casos de riscos e 

ocorrência de desastres naturais. 

Item 3) Outros assuntos. 

a) A coordenadora informa o grupo sobre a publicação da Portaria nº 91/SVMA-G/2011, 

que promove a implantação do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade, que constou das Diretrizes para o Plano de Ação da Cidade de São 
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Paulo para Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas devido à indicação da ação 

pelo GT Saúde e que foi acolhida pelo GT Uso do Solo. 

b) A representante do Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais – 

ICLEI, Gabriela Alen Appugliese, informa a necessidade de substituição dos nomes das 

representantes titular e suplente do ICLEI que constam na Portaria nº 

41/2011/SMDU.G, por motivo de saída da instituição. Informa que, a partir de agora, ela 

será a representante titular e que Sophia Picarelli sua suplente. c) Ronaldo Figueira 

informa que seu suplente, José  da Assunção Oliveira, também será substituído por  

Clovis Pontual Ribeiro Barbosa, RF. 798.164.300. d) Angela Branco informa que, 

devido à sua aposentadoria na PMSP, deixará a coordenação do grupo. e) Elisabeth 

Gonçalves também solicita sua substituição no grupo devido à proximidade da data de 

sua aposentadoria. f) A coordenadora sugere, considerando as mudanças relatadas, 

que a coordenação do grupo passe para as representantes da Secretaria Municipal da 

Saúde, sob a gestão da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, e que o 

Secretário Executivo do Comitê será informado sobre todas as mudanças anunciadas 

para tomar as devidas providências. g) A data da décima quarta reunião não foi 

previamente agendada.  
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