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REUNIÃO GTB – 26 

ASSUNTO: 26ª Reunião do GTB (Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade) 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA). 
DATA: 01/03/2011 – Das 14:00 às 17:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) - SVMA-G (Coordenadora) 

Vilma Clarice Geraldi (T) - DEPAVE-3 

Francisco Gallego Pereira ( I ) - DEPAVE- 8 

Leo Ramos Malagoli ( I ) - DEPAVE- 8 

Paula Caroline dos Reis Oliveira ( I ) - DECONT 

Daniel Mendes de Moraes Frazão ( I ) - DEPAVE-1 

Camila Pessin Bonassio ( I ) – DEPLAN 

Eduardo Panten ( I ) - DEPAVE-5  

Marília Fanucchi Ferraz ( I ) - DEPAVE-5 

Rose Marie Inojosa  ( C ) – UMAPAZ 

Daiana A. D. Gonzalo ( C ) - DGD 

Antonio Miranda ( C ) - DGD 

 

Representantes: (T) Titular; (S) Suplente; ( I ) Indicado; (C) Convidado. 

 

ITENS DAPAUTA 

 

1. Encaminhamentos e providências sobre a 25ª reunião; 

2. Relato sobre o Workshop LAB 2011 - Bergrivier; 

3. Composição do GTB; 

4. Plano de Ação pela Biodiversidade e o Plano de Ação sobre Mudança do Clima e 

Ecoeconomia; 

5. Relatório das Ações Locais pela Biodiversidade – 2010; 

6. Plano de Recuperação de Espécies Vegetais Ameaçadas; 

7. Outros assuntos.  
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ATA 

 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências sobre a 25ª reunião.  

a) Informado que a última versão do Plano Municipal de Estratégias  e Ações pela 

Biodiversidade foi encaminhada a todos os participantes do GTB no dia 16/12/10, com as 

contribuições recebidas após a reunião do dia 07/12/2010.  

b) Informado pela coordenadora do GTB que foi defendida, pelo GT Sustentabilidade e 

Saúde do Comitê Municipal das Mudanças do Clima e Ecoeconomia, a inserção de 

algumas ações contidas na proposta do Plano de Ações Locais pela Biodiversidade que 

está sendo elaborada pelo GTB. As ações aparecem no Plano de Ação da Cidade de São 

Paulo para as Mudanças Climáticas, apresentada ao Comitê Municipal da Mudança do 

Clima e Ecoeconomia na reunião ocorrida no dia 17/02/11, como: Ações voltadas à 

Proteção dos Recursos Naturais e Agricultura e em Mecanismos Econômicos, Fiscais e 

Financeiros.  

ITEM 2) Relato sobre o Workshop LAB 2011 – Bergrivier.  

A coordenadora do grupo fez um breve relato do Workshop Internacional do Projeto LAB 

(Local Action for Biodiversity) ocorrido no Município de Bergrivier, África do Sul, no período 

de 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2011, no qual participou representando a PMSP. 

Esclareceu que houve uma tentativa para a participação de três representantes da SVMA, 

porém, como o acordo com o ICLEI África do Sul não havia sido assinado, foi autorizada 

apenas a participação de um representante. As outras pessoas indicadas foram Francisco 

Gallego Pereira e Carlos Fortner. Angela informou que o prefeito Gilberto Kassab gravou 

uma mensagem que foi exibida durante o workshop, e que todas as apresentações das 

cidades que participaram do evento encontram-se disponíveis, e que os interessados 

poderão salvá-las em pen drive ou baixá-las pelo site do Projeto LAB. Angela informou, 

ainda, que fez a apresentação da Cidade de São Paulo e mencionou o destaque dado à 

educação, comunicação e conscientização pública, bem como a necessidade da 

aproximação das agendas da Biodiversidade com a da Mudança do Clima. 

ITEM 3) Composição do GTB.  
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Considerando o destaque da educação ambiental na atual fase do Projeto LAB, a 

coordenação do grupo sugeriu a presença de representantes da UMAPAZ e do DGD no 

Grupo de Trabalho. Foi solicitado que os presentes, que ainda não foram indicados para 

comporem o GTB, providenciem a oficialização da indicação junto à sua Diretoria para a 

atualização da portaria que nomeará os componentes do Grupo. Rose Inojosa, diretora da 

UMAPAZ, indicou o Ecólogo Vitor Lucato como seu suplente. 

ITEM 4) Plano de Ação pela Biodiversidade e o Plano de Ação sobre Mudança do 

Clima e Ecoeconomia.  

A coordenadora do GTB, que também responde pela coordenação do GT Sustentabilidade 

e Saúde do Comitê das Mudanças do Clima e Ecoeconomia, informou que no dia 23/02/11 

houve uma reunião com os Coordenadores dos diversos GTs do Comitê, na qual foi 

solicitado que as propostas de Ações que constarão do Plano de Ação para Mitigação e 

Adaptação da Cidade de São Paulo às Mudanças Climáticas fossem apresentadas de 

forma sucinta e por meio dos seguintes tópicos: Ação, Objetivo e Justificativa, Atores e 

Prazo. Nesse sentido, informou que haverá uma reunião do GT Saúde no dia 03/03 

próximo para o atendimento da solicitação e pede para que o GTB auxilie no 

preenchimento das Ações relativas à Proteção dos Recursos Naturais. Completou dizendo 

que, logo que ocorra a reunião do GT Saúde, irá comunicar o GTB sobre como se dará a 

contribuição no trabalho.  

ITEM 5) Relatório das Ações Locais pela Biodiversidade – 2010.  

A coordenadora solicitou que as Unidades, que ainda não enviaram as informações para 

elaboração do Relatório das Ações Locais pela Biodiversidade - 2010, que o façam com a 

maior brevidade. O grupo acordou o dia 22/03/2011 como prazo máximo para o envio dos 

textos, para que a coordenadora do grupo providencie a organização do relatório. 

ITEM 6) Plano de Recuperação de Espécies Vegetais Ameaçadas.  

Francisco Gallego do Herbário informou que a Bióloga Graça Maria fez uma compilação 

de pesquisas sobre espécies vegetais ameaçadas e que se dispõe a fazer uma 

apresentação ao GTB. O grupo entende que, no momento, não seria necessária a 

apresentação, porém que a equipe do Herbário deveria incluir um item no Plano de Ação 

pela Biodiversidade salientando a necessidade de trabalho envolvendo as espécies 
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vegetais ameaçadas, à semelhança do que vem fazendo o DEPAVE-3 no que tange à 

fauna. 

ITEM 7) Outros assuntos.   

A data da vigésima sétima reunião foi previamente agendada para o  dia 29/03/2011. Não 

havendo mais nada a ser destacado, assinam a ata os participantes da  reunião: 

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

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

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

Leo Ramos Malagoli ............................................................................................................ 

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

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

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

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

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

Rose Marie Inojosa  ............................................................................................................. 

Daiana A. D. Gonzalo .......................................................................................................... 

Antonio Miranda ................................................................................................................... 
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