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REUNIÃO GT SUSTENTABILIDADE E SAÚDE (GT SAÙDE) – 12 

 
ASSUNTO: 12ª  Reunião do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e Saúde do Comitê 
Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia.  
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 03/03/2011 – Das 10:00 às 13:00 horas  
 
PRESENTES: 

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

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

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

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

Rubia Kuno ( T ) Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 

Fábio Luiz Teixeira Gonçalves ( S ) - Universidade de São Paulo (USP) 

 

(T) Titular; (S) Suplente; (I) Indicado; (C) Convidado 

 

ITENS DA PAUTA 

 

1) Encaminhamentos e providências referente às demandas do Comitê Municipal 

de Mudanças do Clima e Ecoeconomia aos Coordenadores dos GTs; 

2) Revisão da proposta de Plano de Ação da Cidade de São Paulo para as 

Mudanças Climáticas apresentada ao Comitê; 

 
 

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 Comitê realizada no dia 17/02/11, quando foi apresentado o 

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

Mudanças Climáticas. Informou que, praticamente todas as contribuições dadas pelo 

GT foram inseridas no documento, excetuando-se as ações referentes ao tema: “Uma 

São Paulo Segura e Saudável”, porém, algumas das ações ainda poderiam ser 

resgatadas por meio de outro GT. Informou, também, que no dia 23/02/11 houve uma 
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reunião com os Coordenadores dos diversos GTs, na SMDU , onde foi solicitado que as 

propostas de ações fossem apresentadas de forma sucinta e por meio dos seguintes 

tópicos: Ação, Objetivo e Justificativa, Atores e Prazo. Neste sentido, o propósito da 

presente reunião é a adequação das propostas do GT Saúde no formato exigido, para 

serem inseridas no documento que trará as estratégias do Plano de Ação. Informou, 

ainda, que solicitou ao GTB (Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade da SVMA) a 

colaboração no sentido de preenchimento das ações elencadas como Proteção dos 

Recursos Naturais. 

Item 2) Revisão da proposta de Plano de Ação da Cidade de São Paulo para as 

Mudanças Climáticas apresentada ao Comitê. Mediante solicitação, as propostas 

foram revisadas e colocadas no formato indicado para preenchimento dos integrantes 

do GT Saúde e GTB (Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade, da SVMA) que 

contribuiria com as ações relativas à Proteção dos Recursos Naturais. Foi consolidada 

uma apresentação em power point (Modelo indicado pelo Secretário Executivo), na 

qual, cada slide correspondia a uma ação proposta. Foi sugerido que a apresentação 

fosse enviada aos demais integrantes do GT com  uma orientação sobre a forma de 

preenchimento, para cada uma das ações. Após o preenchimento dos slides, foi 

orientado que toda apresentação deveria ser devolvida à Coordenadora do GT para a 

sistematização das propostas. Lembrou-se que no dia 15/03 termina o prazo para 

devolução da apresentação que seguirá para equipe responsável pela consolidação do 

documento  que será levado à reunião do Comitê no dia 24/03/2011. A coordenadora 

concluiu que, caso necessário, ainda irá solicitar a colaboração de todos os 

interessados na consolidação do documento proposto pelo GT Saúde.  
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