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REUNIÃO GTB – 24 

ASSUNTO: 24ª Reunião do GTB (Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade) 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA). 
DATA: 16/11/2010 – Das 1400 às 18:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) - SVMA-G (Coordenadora) 
Hélio Neves (S) – SVMA-G 
Vilma Clarice Geraldi (T) - DEPAVE-3 
Anelisa Ferreira de Almeida (S) - DEPAVE-3  
Marcelo Cocco Urtado (C) - DEPAVE-2 
Graça Maria Pinto Ferreira (T) - DEPAVE-8 
Daniel Mendes de Moraes Frazão ( I ) - DEPAVE-1 
Eduardo Panten ( I ) - DEPAV-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 23ª reunião; 

2. Relato sobre a COP 10 de Nagoya; 

3. Relato sobre o III Seminário de Áreas Verdes; 

4. Relato sobre o II Encontro Paulista de Biodiversidade; 

5. Convênio com a USP; 

6. Plano de Estratégias e Ações Locais pela Biodiversidade; 

7. Relatório das Ações Locais pela Biodiversidade – 2010; 

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

Extinção; 

9. Outros assuntos.  
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ATA 

 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências sobre a 23ª reunião. 

A coordenadora do grupo enviou para todos os componentes do GTB a versão 

atualizada do Plano de Estratégias e Ações Locais pela Biodiversidade, consolidada na 

reunião do dia 21/10, para serem inseridas novas contribuições. 

ITEM 2) Relato sobre a COP 10 de Nagoya. 

O Assessor Especial, Hélio Neves, fez uma explanação sobre a representação da 

cidade de São Paulo na Conferência sobre Biodiversidade COP-10, realizada em 

Nagoya. Também fez um relato de como vem ocorrendo a participação da Prefeitura de 

São Paulo nos eventos internacionais relacionados à biodiversidade, desde a COP-8, 

realizada em Curitiba em 2006. 

Mencionou os avanços obtidos na Conferência como o acordo para a repartição de 

benefícios provenientes do uso da biodiversidade (Protocolo ABS), a criação de um 

fundo internacional, as metas para 2020, e, no caso das cidades, a aprovação da 

Declaração de Aichi/Nagoya que será enviada para todos os componentes do grupo, 

pois traz diretrizes para nortear as ações dos governos locais. 

ITEM 3) Relato sobre o III Seminário de Áreas Verdes. 

A representante do DEPAVE-5 e também organizadora do III Seminário de Áreas 

Verdes - Biodiversidade e Sustentabilidade: Experiências, Planos e Ações, Marília 

Ferraz, apresentou um relato sobre o evento que contou com a participação de Hélio 

Neves, que representou o GTB e fez um relato da participação da PMSP na COP 10. 

ITEM 4) Relato sobre o II Encontro Paulista de Biodiversidade. 

A representante do DEPAVE-3, Vilma Geraldi, apresentou o seguinte relato sobre o 

evento: 

Dois dias de seminário – com presença de autoridades participantes do COP 10 

Nagoya e técnicos convidados. Bráulio (MMA)-Objetivos da COP 10: conservação, uso 

sustentável, repartição dos benefícios. A COP é soft law. Dá as diretrizes, orienta, mas 

não tem poder de fato. Para que a COP entre em ação e surta efeitos é necessário 

apropriação de outros instrumentos fora da área ambiental. Politicamente faltam metas 

e estratégias bem como eficiência governamental das áreas ambientais. Faltam metas 
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relacionadas à biodiversidade para que tenham a relevância que merecem e possam 

ser valoradas e traduzidas em mercado ($$), Ex.: as empresas não tem como medir sua 

performance com relação ao meio ambiente e com a biodiversidade; falta de percepção 

por parte das empresas dos valores ambientais. 

Fruto da COP 10: The Economic Ecossysten and Biodiversity-TEEB: valorar a 

biodiversidade que poderá ser incluído no PIB de um país. (TEEB traduzido – site da 

CNI Confederação Nacional da Industria). O desafio é convencer a área econômica da 

importância e ganho da sociedade com a preservação – promover melhor compreensão 

do real valor econômico dos serviços ambientais e desenvolver ferramentas 

econômicas que levem tais valores em consideração. 

Alguns dos técnicos da área ambiental  reconheceram a necessidade de entender a 

lógica de outros setores como economia, planejamento, aprender com eles e antecipar-

se às questões e não apenas correr atrás do prejuízo.  

Temas de outras palestras:  

Prof. Mario Orsi – Univ.Federal Londrina- Invasões Biológicas em Ambientes aquáticos 

Prof. Sergio Zalba –Univ. Sul Argentina- Invasões Biológicas em Ambientes Terrestres 

e ferramentas de controle. 

ITEM 5) Convênio com a USP. 

O GTB manifestou interesse na possibilidade de haver um Convênio com a USP, tipo 

“guarda chuva”, que pudesse reunir ações em linhas de pesquisa de interesse tanto da 

SVMA como da Universidade. 

O representante do DEPAVE-5, Eduardo Panten, solicitou a inclusão da sugestão de 

uma linha de pesquisa voltada para o estudo do comportamento das diversas espécies 

arbóreas nativas da cidade de São Paulo para utilização na arborização urbana, hábito, 

interferências, suscetibilidade a pragas e doenças, risco de queda etc. por período 

mínimo de 20 anos,  combate biológico dos insetos predadores da arborização: 

coleobrocas, cupins, formigas cortadeiras, caso seja firmado um convênio com a USP. 

Após surgirem dúvidas quanto ao emprego do palmito da seafórtia na alimentação, a 

coordenadora do grupo solicitou ao representante do DEPAVE-5, Eduardo Panten, que 

realizasse uma pesquisa sobre o assunto para que uma informação mais precisa seja 
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comunicada ao Professor Dr. Eduardo José Siqueira Barbosa, da Universidade de São 

Paulo. 

ITEM 6) Plano de Estratégias e Ações Locais pela Biodiversidade. 

A coordenadora do grupo preparou uma versão do plano, atualizada e sem os 

comentários, para ser discutida na reunião, porém, foi sugerido que o trabalho seja 

realizado em uma reunião específica, com a presença de todos os interessados, para 

que as propostas sejam esclarecidas e debatidas. Segue, anexo, a minuta do Plano. 

ITEM 7) Relatório das Ações Locais pela Biodiversidade – 2010. 

A coordenadora sugeriu ao grupo que o Relatório das Ações Locais pela Biodiversidade 

seja finalizado no início de 2011, com dados atualizados de 2010, e que conste o Plano 

Municipal de Estratégias e Ações pela Biodiversidade que está sendo formulado pelo 

grupo. Sugeriu, ainda, que o documento seja publicado até maio para ser distribuído na 

comemoração do Dia da Diversidade Biológica, e ainda uma versão em inglês, que 

possa ser distribuída aos participantes do Encontro C-40. A sugestão foi acatada pelo 

grupo. 

ITEM 8) Plano de Ação Municipal para a Conservação de Espécies Ameaçadas de 

Extinção. 

A representante do DEPAVE-3, Vilma Geraldi, informou que sua equipe está 

trabalhando na proposta do Plano de Ação para a onça-parda (Puma concolor 

capricornensis) que uma vez se acatada, o plano poderá ser lançado no dia 24/11 

próximo, durante a divulgação do animal símbolo da cidade. A coordenadora do grupo 

mencionou as ações contempladas em um plano de ação para uma espécie ameaçada 

de extinção e destacou a importância de elaboração de um plano, também, para o 

muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides).  

A representante do herbário, Graça Ferreira, não soube informar se existe um Plano de 

Ação, de outra instância, para a proteção de espécies vegetais ameaçadas de extinção, 

que possa ser empregado no município. Graça Ferreira sugeriu que Eduardo Panten 

trabalhasse em conjunto neste tema. A representante do DECONT, Paula Oliveira, 

sugeriu a realização de pesquisas e trabalhos voltados aos organismos aquáticos e que 

pudessem também garantir a qualidade da água. 
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ITEM 9) Outros assuntos:  

a) Foi solicitado ao Diretor do DEPAVE-2, Marcelo Urtado, a indicação dos nomes para 

representar a Divisão no GTB, tendo em vista que uma nova portaria deverá atualizar e 

as unidades integrantes do grupo, bem como seus representantes. 

b) A coordenadora do grupo informou que ministrou uma palestra sobre “Biodiversidade 

e Mudanças Climáticas” no Curso de Capacitação para Conselheiros do CADES – 

Itaquera. Sugere que a iniciativa da região seja estendida a outros CADES 

descentralizados. Marília  Ferraz sugeriu que seja convidado também o Conselho 

Gestor dos Parques, caso haja outras iniciativas nesse sentido. 

c) Informado ao grupo que ocorreu no dia 11/11 o Fórum Biodiversidade Brasil Pós -

COP 10, com a presença da coordenadora do GT e da representante do DEPAVE-3. 

A data da vigésima quinta reunião foi previamente agendada para o dia 07/12/2010 

para tratar especificamente do Plano de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade. 

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

grupo que compareceram à reunião: 

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

Hélio Neves......................................................................................................................... 

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

Anelisa Ferreira de Almeida ................................................................................................ 

Marcelo Cocco Urtado ........................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 

Anexo: Minuta do Plano (Enviado por e-mail) 
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