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REUNIÃO GTB – 22 

ASSUNTO: 22ª Reunião do GTB (Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade) 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA). 
DATA: 02/09/2010 – 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 Mendes de Moraes Frazão ( I ) - DEPAVE-1 
Camila Pessin Bonassio ( I ) – DEPLAN 
Gláucia Rodrigues dos Santos ( 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 21ª reunião; 

2. Versão do Relatório LAB em português – Prazo final 30/09/2010; 

3. Encaminhamento 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 21ª reunião. 

a) Daniel Varela informou, por e-mail, que devido ao processo de transição de diretoria 

do DEPAVE-2 não pode tratar da confirmação dos nomes dos representantes da 

divisão no grupo; bem como O DECONT também não confirmou os nomes de seus 

representantes. Dessa forma, será adiado o pedido de atualização da portaria de 

nomeação do GTB.  
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b) Os membros da comissão não puderam contatar a diretora do DEPLAN, no sentido 

de solicitarem a retomada dos trabalhos de classificação e vocação de áreas verdes. 

ITEM 2) Versão do Relatório LAB em português – Prazo final 30/09/2010. 

Foi concedido um prazo final para o envio de textos de revisão do relatório LAB. Até o 

dia 30 de setembro a coordenação do GTB receberá os textos para serem incluídos no 

documento que será encaminhado para a ACE.  

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

espécie invasora. 

O processo foi analisado pelo DEPAVE-3 e encaminhado diretamente para a DPAA, 

conforme acordado pelo grupo, para agilizar a resposta do pedido. 

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

e Ações Locais pela Biodiversidade. 

O indicado de DEPAVE-8 conduziu a sistematização do Plano. Introduziu o tema 

apresentando o Plano Nacional da Biodiversidade e quais são as relações entre este 

Plano e o Plano Municipal. Expostos o plano e o histórico da atual minuta do Plano 

Paulistano pela Biodiversidade, os seus itens passaram a ser lidos simultaneamente à 

tentativa de sistematização do Plano.  

Ao final da reunião, os resultados de sistematização foram poucos, dado o 

desconhecimento do plano de alguns novos membros que sentiam necessidade de um 

conhecimento mais aprofundado para ajudar efetivamente na sistematização dos itens. 

Alguns presentes sugeriram uma reunião extraordinária para uma nova tentativa de 

sistematização do plano. Essa reunião então seria feita por alguns membros que seriam 

convidados pela coordenadora ou representante do DEPAVE-8.  

ITEM 5) Outros assuntos.  

a) A coordenadora informou sobre a sua participação no Fórum Biodiversidade e a 

Nova Economia, que teve como uma de suas conclusões que as empresas deverão se 

preocupar com a proteção da biodiversidade, pois dela dependerá o futuro do próprio 

negócio. No encontro manteve contato com o fotógrafo e pesquisador Joel Sartore, da 

National Geographic, que se interessou em documentar a fauna da cidade de São 

Paulo, em sua próxima visita ao Brasil. 
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b) A coordenadora informou que está participando do Simpósio Internacional de 

Mudanças Climáticas e Pobreza na América Latina, promovido pela Universidade de 

São Paulo, e propiciando a inserção de questões ligadas à conservação e preservação 

da biodiversidade, frente aos eventos climáticos extremos e aquecimento global, no 

grupo de trabalho sobre saúde que está trabalhando na aplicação da metodologia 

voltada à identificação de Síndromes de Sustentabilidade. 

A data da vigésima terceira reunião não foi previamente agendada, pois antes de sua 

realização, alguns integrantes do GTB irão se reunir para discutir a sistematização do 

Plano de Ações, sob a coordenação do representante do DEPAVE-8 Francisco Pereira. 

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

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