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REUNIÃO GT SUSTENTABILIDADE E SAÚDE (GT SAÙDE) - 1  

ASSUNTO: 1ª 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: 28/04/2010 – Das 14:00 às 16:00 horas  
 

PRESENTES: 

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

Bianca Focante de Oliveira ( T ) – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU  

Clarice Umberlino de Freitas ( S ) – Secretaria Municipal da Saúde - SMS 

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

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

Meron Petro Zajac  ( S ) Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

Maria de Fátima Andrade ( T ) Universidade de São Paulo - USP 

Ana Carolina Gazoni ( T ) Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais - ICLEI 

Paulo Kehdi ( O ) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU 

Maria Cecília Lisboa de Azevedo ( O ) Secretaria de Governo Municipal - SGM 

(T) Titular; (S) Suplente; (O) Observador.  

 

ITENS DA PAUTA  

1) Informes sobre o fluxo de informações entre os Grupos de Trabalho; 

2) Participação dos componentes do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e Saúde, 

criado pela Portaria nº  22/2010/SMDU-G; 

3) Propostas para a elaboração de um Plano de Trabalho. 

 

ATA 

ITEM 1) Informes sobre o fluxo de informações entre  os Grupos de Trabalho. Foi 

informado pela coordenadora do GT - Saúde que no site do comitê 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/comite_do_

clima/)  serão disponibilizados os produtos dos diferentes GTs para acompanhamento 

dos interessados. Foi sugerido, por Meron Zajac, que seja criado um espaço no próprio 

site para comunicação entre os integrantes do GT. A proposta será encaminhada por 

Paulo Kehed (Assessoria de Comunicação da SMDU), juntamente com Bianca de 

Oliveira, que irão verificar a possibilidade de criação da ferramenta.  
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Outra proposta foi apresentada por Maria de Fátima Andrade,  para a criação de um 

espaço “biblioteca” para disponibilizar documentos afetos ao GT. A viabilidade de 

implantação também será estudada pela equipe da SMDU.  

Foi mencionada a dificuldade do uso do e-mail institucional para envio de documentos 

“pesados”. Foi acordado que a comunicação também poderá ser realizada pelo e-mail 

particular, quando o institucional não comportar a mensagem que necessita ser 

enviada. 

ÍTEM 2) Participação dos componentes do Grupo de Tr abalho Sustentabilidade e 

Saúde, criado pela Portaria nº  22/2010/SMDU-G. Foram apresentadas sugestões 

referentes a operacionalização do GT-Saúde e compromissos a serem firmados entre 

os seus componentes para o bom andamento dos trabalhos. Após entendimentos, o 

grupo concordou com: 

• Definir um dia da semana e horário para as reuniões do GT; 

• Respeitar dias e horários das reuniões, viabilizando a participação do titular e/ou 

suplente, garantindo a representação da Secretaria ou Instituição 

correspondente; 

• As decisões deverão ser comunicadas e compartilhadas com as instâncias 

hierárquicas correspondentes; 

• As tarefas assumidas pelos integrantes do GT deverão ser realizadas no prazo 

estabelecido, para que não haja prejuízo no andamento dos trabalhos; 

• As pautas das reuniões poderão ser propostas por qualquer integrante do GT; 

• As atas das reuniões serão enviadas por e-mail e os integrantes do GT, que 

terão o prazo máximo de 7 dias para devolvê-las à coordenação do grupo, caso 

haja correções e complementações.  

• Pessoas poderão ser indicadas para participar, como convidado, de reuniões do 

GT Saúde. Os nomes serão sugeridos em reunião do grupo e o convite será 

encaminhado pela Secretaria Executiva do Comitê;  

• Toda comunicação do GT Sustentabilidade e Saúde ao Comitê Municipal de 

Mudança do Clima e Ecoeconomia será realizada por intermédio de seu 

Secretário Executivo. 
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Referente ao primeiro tópico, o GT definiu que as reuniões deverão ocorrer às quartas-

feiras, às 9:00 horas da manhã, e intervalo médio de 15 dias, variando conforme a 

necessidade. 

ITEM 3) Propostas para a elaboração de um Plano de Trabalho do GT. Foi sugerida 

e apresentada uma planilha para que todos os integrantes do GT apresentem as 

atividades relativas ao tema realizadas pela instituição representada, para que o grupo 

planeje suas futuras reuniões. A planilha contém itens de preenchimento opcional e 

contempla os seguintes campos: 

UNIDADE EXECUTORA: 
ATIVIDADE METAS CRONOGRAMA PARCEIROS 

1)    
2)    
    
A representante Clarice de Freitas trouxe para a reunião o documento “Avaliação 

preliminar e proposta de medidas mitigadoras sobre os efeitos à saúde decorrentes da 

poluição do ar e do clima”. Foi entendido pelo grupo que o documento representa uma 

base para o início dos trabalhos e a apresentação e discussão do documento foi 

proposta como pauta da 2ª reunião do GT. O envio do documento a todos os membros 

do grupo será providenciado pela coordenadora do GT. 

Foi discutida a necessidade de padronização de conceitos que não foram contemplados 

na lei que institui a política de mudança do clima no Município de São Paulo. Foi 

solicitado à representante Maria de Fátima a apresentação na próxima reunião de um 

glossário empregado na área acadêmica e que diz respeito ao GT Saúde. Foi sugerido 

que, posteriormente, seja encaminhado para o Comitê Municipal, pela Secretaria 

Executiva, informe sobre os conceitos que serão empregados pelo GT-Saúde para 

conhecimento e emprego dos demais GTs.  

A representante do ICLEI, Ana Carolina, esclarece que a entidade não está trabalhando 

atualmente em nenhum projeto específico com a temática saúde e mudanças 

climáticas, e que ao participar do grupo terá mais condições de propor alguma 

atividade, tendo em vista, especialmente, futuros projetos em adaptação, ora em fase 

de análise pela entidade em nível internacional. Destaca o papel do ICLEI na 

elaboração de estudos e políticas públicas na área de mudanças climáticas e 

sustentabilidade, bem como a possibilidade de apresentação de modelos bem 
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sucedidos aplicados em outras localidades do mundo e que poderão ser incorporados 

pelo Município de São Paulo.   

O representante Ronaldo Figueira esclarece que as ações da Defesa Civil são 

realizadas por meio de planos de emergência e coloca a necessidade da 

implementação de ações preventivas. Destaca os problemas relacionados à baixa 

umidade relativa do ar como um agravante à saúde pública, além daqueles 

normalmente relacionados à poluição atmosférica. 

O grupo demonstra uma preocupação com relação à apresentação de dados relativos 

aos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde pública. O grupo entende  que 

poderão ser apresentados dados relativos aos efeitos sobre a saúde decorrentes de 

eventos climáticos extremos, que possivelmente, refletem um cenário frente às 

mudanças climáticas. 

O grupo também demonstra preocupação da forma como serão delimitados os produtos 

do GT-Saúde, uma vez que o assunto permeia todos os demais GTs.  

Foi sugerido que os representantes da CETESB façam uma apresentação de atividades 

afetas a mudanças climáticas que são desenvolvidas pela Agência, em uma futura 

reunião do GT, e que disponibilizem documentos necessários para o conhecimento do 

grupo. 

A segunda reunião do grupo foi agendada para o dia 26 de maio, as 9:00 horas, na 

sede da SVMA. Não havendo mais nada a ser destacado, assinam a presente ata os 

integrantes do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e Saúde que participaram da 

reunião: 

Angela Maria Branco .......................................................................................................... 

Bianca Focante de Oliveira ................................................................................................ 

Clarice Umberlino de Freitas...............................................................................................  

Ronaldo Malheiros Figueira................................................................................................. 

Rubia Kuno......................................................................................................................... 

Meron Petro Zajac............................................................................................................... 

Maria de Fátima Andrade.................................................................................................... 

Ana Carolina Gazoni........................................................................................................... 

 

AMB/amb 


