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REUNIÃO GTB – 21 

ASSUNTO: 21ª Reunião do GTB (Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade) 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA). 
DATA: 10/08/2010 – Das 1400 às 17:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) - SVMA-G 
Vilma Clarice Geraldi (T) - DEPAVE-3 
Graça Maria Pinto Ferreira (T) - DEPAVE- 8 
Francisco Gallego Pereira ( I ) - DEPAVE- 8 
Daniel Rodrigues Silva Fernandes Varela ( I ) - DEPAVE-2 
Daniel Mendes de Moraes Frazão ( I ) - DEPAVE-1 
Juliana Hanyu Hirose (T) - DECONT 
Camila Pessin Bonassio ( I ) – DEPLAN 
Eduardo Panten ( I ) – DEPAVE-5 
Gláucia Rodrigues dos Santos ( I ) – DEPAVE-5 
Marília Fanucchi Ferraz ( I ) - DEPAVE-5 
Paula Caroline dos Reis Oliveira ( C ) - DECONT 
 
Representantes: (T) Titular; (S) Suplente; ( I ) Indicado; (C) Convidado. 

 

ITENS DAPAUTA 

 

1. Encaminhamentos e providências sobre a 20ª reunião; 

2. Versão do Relatório LAB em português; 

3. Análise do Processo 2009.0.281.678-7, referente ao manejo de espécie 

invasora; 

4. Análise e início da sistematização do Plano de Trabalho sobre Estratégias e 

Ações Locais pela Biodiversidade; 

5. Outros assuntos.  

 

ATA 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências sobre a 20ª reunião.  

a) Atendendo a solicitação do GTB foram indicados 3 representantes do DEPAVE-5 no 

grupo, cujos nomes constam da lista de presença. A coordenadora solicitou ao 
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DEPAVE-2 que confirme os nomes dos representantes da Divisão no GT, para pedir a 

atualização da portaria de nomeação. 

b) Daniel Varela e Marília Ferraz fizeram o relato sobre a seleção de trabalhos para o 3º 

Seminário de  Áreas Verdes e solicitaram ao GTB a indicação de nomes para 

comporem a mesas que tratarão dos seguintes temas: Ameaças à Biodiversidade; 

Florestas Urbanas; Serviços Ambientais, Políticas Públicas; Resíduos Sólidos e 

Recursos Hídricos; Diversidade Cultural e Sociedade; Projetos Sustentáveis e 

Economia Ambiental. Informaram que uma comissão avaliou 147 trabalhos, onde 79 

foram selecionados. Foi solicitado que fosse encaminhado um e-mail para o grupo 

informando sobre os temas e os nomes que já foram indicados para comporem as 

respectivas mesas. 

c) O representante do DEPAVE-5, Eduardo Panten, fez um relato sobre a classificação 

e vocação de áreas verdes, informando sobre um trabalho que vinha sendo realizado 

por uma comissão coordenada pela ex-diretora do DEPLAN. O grupo sugeriu que 

fossem contatados os integrantes da comissão, ou a atual diretora do DEPLAN, no 

sentido de dar prosseguimento ao trabalho. 

ITEM 2) Versão do Relatório LAB em Português.  

O prazo para o envio de textos de revisão do relatório LAB foi novamente adiado, tendo 

em vista a inclusão de novos integrantes no GTB representando unidades da SVMA, 

como o DEPAVE-5.  

ITEM 3) Análise do Processo 2009.0.281.678-7, referente ao manejo de espécie 

invasora. 

O processo já foi analisado pelo DEPAVE-8 e encontra-se em análise pelo DEPAVE-3. 

Considerando que representantes do DEPAVE-8 relataram que não foram atendidos 

alguns requisitos da Portaria nº 154/SVMA-G/2009, que “Disciplina as medidas visando 

à erradicação e ao controle de espécies exóticas invasoras por Plano de Manejo e 

institui a Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Município de São Paulo”, o GTB 

concordou que o DEPAVE-3, após análise, encaminhe o processo diretamente para o 

DPAA para dar maior agilidade à resposta do pedido. 

ITEM 4) Análise e início da sistematização do Plano de Trabalho sobre Estratégias 

e Ações Locais pela Biodiversidade. 
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O trabalho de sistematização das ações listadas na planilha do Plano foi adiado para a 

próxima reunião, considerando a inclusão de novos integrantes no GTB. Foi solicitado 

que os novos integrantes se inteirem das ações propostas, dêem sugestões e devolvam 

a planilha para a coordenadora do grupo que providenciará a atualização do documento 

que será sistematizado. 

ITEM 5) Outros assuntos.  

a) O representante do DEPAVE-5, contribuindo com a discussão sobre espécies da 

flora que necessitam de manejo nos parques municipais, apresentou fotos e discorreu 

sobre propostas para o Parque Tenente Siqueira Campos. 

b) Paula Caroline dos Reis Oliveira participou da reunião acompanhando Juliana 

Hirose. A coordenadora do grupo solicitou que fosse verificada a possibilidade da 

mesma continuar participando do grupo, como suplente da representante do DECONT. 

Juliana verificará junto à diretora do departamento e informará o grupo, antes que seja 

publicada uma nova portaria de nomeação do GTB. 

A data da vigésima segunda reunião foi previamente agendada para o dia 24 de agosto, 

às 14:00 horas, na SVMA. 

Não havendo mais nada a ser destacado, assinam a presente ata os integrantes do 

grupo que compareceram à reunião: 

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

Vilma Clarice Geraldi .......................................................................................................... 

Graça Maria Pinto Ferreira.................................................................................................. 

Francisco Gallego Pereira .................................................................................................. 

Daniel Rodrigues Silva Fernandes Varela .......................................................................... 

Daniel Mendes de Moraes Frazão ..................................................................................... 

Juliana Hanyu Hirose........................................................................................................... 

Camila Pessin Bonassio ...................................................................................................... 

Eduardo Panten ................................................................................................................... 

Gláucia Rodrigues dos Santos ............................................................................................ 

Marília Fanucchi Ferraz ....................................................................................................... 

 

AMB/amb 


