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REUNIÃO GTB – 1 

ASSUNTO: 1ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 14/04/2009 – 14:00 horas  
PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 
Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 
Anelisa Ferreira de Almeida (S) - DEPAVE-3 
Márcio Amaral Yamamoto (S) - DEPAVE-2 
Graça Maria Pinto Ferreira (T) - DEPAVE-8 
Pedro de Sá Petit Lobão (S) - DEPAVE-8 
Juliana Hanyu Hirose (S) - DECONT 

ITENS DA PAUTA 

1) Inteiração sobre as atividades que foram desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho 

criado pela Portaria nº 27/SVMA.G/2007, e outros colaboradores; 

2) Compromissos entre os componentes do GTB, Grupo de Trabalho sobre 

Biodiversidade, criado pela Portaria nº  57/SVMA.G/2009; 

3) Propostas para a comemoração do Dia da Diversidade Biológica em 22 de maio 

de 2009; 

4) Outros assuntos. 

ATA 

ITEM 1) Inteiração sobre as atividades que foram desenvolvidas pelo Grupo de 

Trabalho criado pela Portaria nº 27/SVMA.G/2007, e outros colaboradores. 

Os integrantes do GTB foram inteirados dos trabalhos já realizados por meio do 

documento abaixo, previamente distribuído, intitulado: O que é o LAB?  

São Paulo é uma das 21 cidades do mundo que está participando do Projeto LAB 

(Local Action for Biodiversity), de iniciativa do ICLEI (Local Governments for 

Sustentainability), e que tem como objetivo desenvolver iniciativas para a conservação, 

administração e utilização da biodiversidade urbana, levando em consideração 

questões como a pobreza e o desenvolvimento sustentável. 

O LAB está sendo desenvolvido em 5 etapas:  

1) Elaboração de um Relatório das Ações Locais para a Biodiversidade abordando 

temas como: ecologia, governo, integração, participação pública, conscientização 

e experiências adquiridas;  
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2) Assinatura dos prefeitos das cidades participantes no documento The Durban 

Commitment – Local Governments for Biodiversity; 

3) Elaboração de Estratégias para a Biodiversidade Local e de um Plano de Ação  

que fazem parte do acordo entre o ICLEI e o Countdown 2010 (IUCN). 

4) Aprovação pelo governo local das Estratégias e do Plano de Ação para a 

Biodiversidade; 

5) Oficialização e implementação de  5 novas iniciativas visando à preservação da 

biodiversidade da cidade. 

A cidade de São Paulo, através da SVMA, vem compartilhando suas experiências 

na área da conservação da biodiversidade, participou dos 2 Workshops do LAB 

realizados em Zagreb - Croácia (2007) e Durban – África do Sul (2008); está finalizando 

seu Relatório das Ações Locais para a Biodiversidade. O Prefeito Gilberto Kassab já 

assinou o documento The Durban Commitment, que foi apresentado na cidade de 

Durban em setembro de 2008. 

A implementação de 5 novas iniciativas, recomendadas pelo Projeto LAB, já foram 

selecionadas e estão sendo discutidas ou viabilizadas pela SVMA. 

O LAB conta com o apoio da UNEP (Organização das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) e a participação da cidade de São Paulo pode ser acompanhada pelo site  

do Projeto http://www.iclei.org/index.php?id=7928 . 

Além do documento, também foi esclarecido o processo que culminou no Relatório 

das Ações Locais da Cidade de São Paulo, além da participação nos 2 workshops. 

Os participantes do Grupo também foram informados sobre a necessidade de dar 

início ao Passo 3 do LAB, ou seja, a Elaboração de Estratégias para a 

Biodiversidade Local e o Plano de Ação (LABSAPs – Local Biodiversity Strategy 

and Action Plan). Foi esclarecido, pela coordenadora, que o plano de ação deve 

conter os seguintes itens: planejamento, implementação, fiscalização, monitoramento e 

sua revisão, e esta iniciativa faz parte do acordo entre o ICLEI e o Countdown 2010. 

Informou, ainda, que em uma reunião realizada em 08/12/2008, pelo antigo Grupo de 

Trabalho, chegou-se ao seguinte consenso: Não tem ninguém trabalhando na 

elaboração do LABSAP; Que ele é necessário; Que extrapola a ação da SVMA; Que 

exige posicionamento político da PMSP, uma vez que o Prefeito já assinou um 

compromisso com o LAB. 
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Considerando a complexidade do assunto, o mesmo será retomado na próxima 

reunião, para prosseguimento. 

ITEM 2) Compromissos entre os componentes do GTB, Grupo de Trabalho sobre 

Biodiversidade, criado pela Portaria nº  57/SVMA.G/2009. 

Foi apresentada uma proposta pela coordenadora contendo alguns compromissos 

que poderiam ser firmados entre o grupo, visando o bom andamento dos trabalhos. A 

proposta foi acatada por todos os presentes e os compromissos são os abaixo 

elencados: 

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

suplente, garantindo a representação da Unidade correspondente; 

• Os componentes do GTB estão representando diversas Unidades da SVMA. Por 

essa razão, as decisões deverão ser comunicadas e compartilhadas com os 

superiores hierárquicos correspondentes; 

• O Suplente dará ciência ao titular correspondente sobre as decisões tomadas 

nas reuniões. Caso haja alguma divergência,  o GTB deverá ser informado com a 

maior brevidade, antes da data de realização da próxima reunião do Grupo; 

• As tarefas assumidas pelos integrantes do Grupo 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 Grupo;  

• Toda comunicação do GTB, externa a SVMA, deverá ser realizada por meio de 

seus Coordenadores. 

ITEM 3) Propostas para a comemoração do Dia da Diversidade Biológica em 22 de 

maio de 2009. 

Apesar do tema sugerido para a comemoração da data neste ano ser “Espécies 

Invasoras” foi consenso que não há tempo para trabalhar essa temática. Foram 

apresentadas duas propostas: 

 1) Lançamento e distribuição do Relatório LAB – Local Actions for Biodiversity of 

São Paulo City. Foi sugerido que o evento ocorra na sede da UMAPAZ ou outra 

instalação no Parque Ibirapuera. Serão convidadas instituições afins ao tema, além de 

todas as Unidades da PMSP. Foi sugerido que no evento conste uma apresentação do 

ICLEI  e uma  apresentação da participação da Cidade de São Paulo no Programa LAB. 
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2)Lançamento do animal símbolo de São Paulo. Foi sugerido que seja lançada uma 

campanha para a escolha do animal símbolo da Cidade. O DEPAVE-3 faria uma 

seleção de algumas espécies e por um meio de votação (Internet e outros), no evento 

daria início ao processo de escolha, da forma mais abrangente possível, com possível 

anúncio da espécie escolhida durante a Semana do Meio Ambiente. 

Outras sugestões como lançamento da “planta” símbolo e “transformação da paisagem 

paulistana” também foram cogitadas e serão melhor detalhadas pelos proponentes. A 

coordenação ficou responsável por tratar das providências do evento junto ao Gabinete 

e Assessoria de Comunicação, enquanto o DEPAVE-3 cuidará da seleção de algumas 

espécies, com os devidos argumentos de escolha. 

ITEM 4) Outros assuntos. 

Foi apresentada pela representante titular do DEPAVE-8 a necessidade de 

participação de outras Unidades da SVMA, como o DEPAVE-1 e COPLAN, relatando 

um episódio que demonstra essa necessidade. A coordenadora esclareceu que o grupo  

seria formado por poucas pessoas, porém poderá ser sugerida a inclusão de nomes e 

Unidades da SVMA para compor o grupo futuramente ou colaborar nos trabalhos, à 

medida que surgirem as demandas. A representante titular do DEPAVE-3 destacou a 

importância da presença do DECONT, face uma série de questões envolvendo animais 

e relacionadas com o licenciamento ambiental. O representante suplente do DEPAVE-8 

informou sobre uma reunião que ocorrerá no dia 24 próximo sobre o Sistema Municipal 

de Unidades de Conservação e trará informações para o GTB.  

A segunda reunião foi agendada para o dia 28 de abril as 14:00 horas, no 

mesmo local. Nada a mais a ser destacado, assinam a presente Ata: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G .......................................................... 

Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 ....................................................... 

Anelisa Ferreira de Almeida (S) - DEPAVE-3............................................... 

Márcio Amaral Yamamoto (S) - DEPAVE-2................................................. 

Graça Maria Pinto Ferreira (T) - DEPAVE-8................................................. 

Pedro de Sá Petit Lobão (S) - DEPAVE-8.................................................... 

Juliana Hanyu Hiurose (S) – DECONT........................................................ 

(T) Titular; (S) Suplente.  


