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REUNIÃO GTB – 23 

ASSUNTO: 23ª Reunião do GTB (Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade) 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA). 
DATA: 21/10/2010 – Das 1400 às 18:00 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 
Eduardo Panten ( I ) 
Gláucia Rodrigues dos Santos ( I ) – DEPAVE-5 
Paula Caroline dos Reis Oliveira ( C ) – DECONT 
Rafaela Pires Gonçalves ( C ) – SVMA - Gabinete 
Ana Maria Brischi ( C ) – DEPAVE-3 
Professor Eduardo José Siqueira Barbosa ( C ) - USP 
 
 
Representantes: (T) Titular; (S) Suplente; ( I ) Indicado; (C) Convidado. 

 

ITENS DAPAUTA 

 

1. Encaminhamentos e providências sobre a 22ª reunião; 

2. Termo de Cooperação com a USP, referente ao manejo de espécie exótica 

invasora; 

3. Sistematização do Plano de Trabalho sobre Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade; 

4. Plano de Ação Municipal para a Conservação de Espécies Ameaçadas de 

Extinção; 

5. Outros assuntos.  

 

ATA 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências sobre a 22ª reunião. 

a) Francisco Pereira informou que houve uma reunião extraordinária no Herbário para 

dar continuidade à discussão e sistematização do Plano de Ações pela Biodiversidade. 
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A coordenadora do grupo informou que o documento foi encaminhado para todos os 

integrantes do GT para apreciação e inserção de mais propostas. Informou, ainda, que 

o documento contendo as contribuições do DEPAVE-5 será discutido na presente 

reunião.  

b) A coordenadora informou que, mesmo após a concessão de diversos prazos, 

algumas unidades não enviaram a tradução e atualização do texto para a finalização do 

Relatório das Ações Locais pela Biodiversidade, e que o documento será finalizado e 

posteriormente disponibilizado em versão digital. 

ITEM 2) Termo de Cooperação com a USP, referente ao manejo de espécie exótica 

invasora.  

Atendendo o convite do Gabinete de SVMA, o Professor Dr. Eduardo José Siqueira 

Barbosa, da Universidade de São Paulo, compareceu na reunião para falar sobre a 

possibilidade  de se firmar um Termo de Cooperação Mútua entre a SVMA e a 

COCESP/USP, que abrigaria as ações para a substituição de espécies exóticas no 

Campus da Universidade. Informou que a autorização para que a COCESP dê início ao 

manejo da seafórtia foi publicada no DOC de 01/10/2010, página 21. O trabalho será 

realizado de acordo com o projeto apresentado pela Engª Márcia, em parceria com a 

Professora Dra. Vânia Regina Pivello, do Instituto de Biociências. 

Informou que a proposta do Termo de Cooperação com a USP foi discutida junto ao 

Gabinete de SVMA e que seria o primeiro passo em direção ao estabelecimento de 

parceria SVMA e USP. Expôs a viabilidade da parceria e disponibilidade para iniciar 

contatos com o Instituto de Biociências e, se necessário, também com outras unidades 

de ensino e pesquisa da USP para verificar a viabilidade de estabelecimento de linhas 

de pesquisas aplicada e/ou trabalhos em parceria. 

No decorrer da reunião ficou subentendida a inocuidade do Termo de Cooperação, 

apresentado pela advogada Rafaela Gonçalves, uma vez que o manejo da seafórtia já 

havia sido autorizado, porém, foi destacada a possibilidade de formulação de um 

Convênio tipo “Guarda Chuva” que pudesse reunir ações identificadas nas linhas de 

pesquisa de interesse de ambas as instituições. 
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Na seqüência das discussões e a título de sugestão foram identificadas três 

possibilidades de propostas de trabalho que poderiam ser realizados em parceria: 

a) Expansão da experiência com a remoção/substituição da “Seaphortia” para 

outros parques da cidade, utilizando a metodologia proposta pela COCESP/IB. 

b) Dar início a um projeto de identificação de espécies exóticas nos parques na 

cidade e elaboração de proposta de metodologia de controle. 

c) Identificação da função ecológica das espécies exóticas já implantadas, visando 

criar meios de minimizar os impactos de sua remoção/substituição, na 

biodiversidade. 

Ficou acordado que o GTB poderá identificar outras possíveis linhas de pesquisas e 

fazer a comunicação por e-mail. 

Entre as discussões também foi informado pelo representante do DEPAVE-5, Eduardo 

Panten, que o palmito presente na seafórtia não se presta à alimentação, assim, o seu 

possível uso foi previamente descartado. 

ITEM 3) Sistematização do Plano de Trabalho sobre Estratégias e Ações Locais 

pela Biodiversidade. 

Deu-se apenas o início a discussão e sistematização do Plano de Ações que, ao final 

da reunião, será encaminhado pela coordenadora para todo o GTB. Assim, todos terão 

a versão onde deverão ser inseridas as novas contribuições.  

ITEM 4) Plano de Ação Municipal para a Conservação de Espécies Ameaçadas de 

Extinção. 

A coordenadora informou ao grupo que, em reunião com o Assessor Técnico Especial e 

a diretora da Assessoria de Comunicação e Eventos - ACE, Mônica Ribeiro (convidada 

para participar da reunião), foi sugerida a criação de um Plano de Ação para a onça-

parda (Puma concolor capricornensis). Informou, ainda, que também sugeriu que fosse 

verificada a possibilidade de criação de um Plano de Ação para o muriqui-do-sul 

(Brachyteles arachnoides). Esclareceu que esses planos de ação, voltados para felinos 

e primatas, poderiam garantir a preservação de diversas espécies associadas. Nesse 

sentido, solicitou as representantes do DEPAVE-3 que se inteirem sobre os Planos 

Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, visando a 
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elaboração de uma síntese de Proposta de Plano Municipal para encaminhar ao 

Assessor do Gabinete e ACE, antes da data do anúncio do animal símbolo da cidade. 

Com relação a esta temática, sugeriu aos representantes do herbário que verificarem a 

existência de ferramenta semelhante para a conservação de espécies vegetais. 

ITEM 5) Outros assuntos:  

a) A coordenadora informou que o Assessor Especial, Dr. Hélio Neves, está 

representando a PMSP na COP-10, em Nagoya, e que solicitará a sua participação na 

próxima reunião do GTB para falar sobre o evento e diretrizes futuras. 

A data da vigésima quarta reunião não foi previamente agendada. 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 ..................................................................................... 

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

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

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

Paula Caroline dos Reis Oliveira......................................................................................... 
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