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REUNIÃO GTB – 2 

 

ASSUNTO: 2ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 28/04/2009 – 14:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 
Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 
Graça Maria Pinto Ferreira (T) - DEPAVE-8 
Pedro de Sá Petit Lobão (S) - DEPAVE-8 
Fernando Augusto Palomino (T) DECONT 
Juliana Hanyu Hirose (S) – DECONT 
Aline Bezerra da Silva (Convidada) - ACE 

 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Aprovação da Ata da primeira reunião do GTB; 

2. Preparativos e providências para a comemoração do Dia da Diversidade Biológica 

em 22 de maio de 2009; 

3. Reprodução e distribuição da versão em português do Relatório LAB; 

4. Planta (Flor) símbolo da Cidade de São Paulo;  

5. Inclusão do tema e das ações voltadas à Preservação da Biodiversidade, na 

Agenda 2012 da Prefeitura de São Paulo; 

6. Apresentação dos projetos selecionados na primeira fase do Programa LAB;  

7. Outros assuntos. 

ATA 

ITEM 1) Aprovação da Ata da primeira reunião do GTB. Aprovada. 

ITEM 2) Preparativos e providências para a comemoração do Dia da Diversidade 

Biológica em 22 de maio de 2009. Foi informado pela Aline (Assessoria de 

Comunicação e Evento) que o lançamento do Relatório LAB poderá ser realizado no 

MAM, com capacidade para cerca de 200 pessoas, e que a SVMA não dispõe de 

recursos para um coffee break. O serviço de copa providenciará o café (Aline). O 

evento ocorrerá no dia 22 de maio (Dia da Diversidade Biológica) e terá início às  10:00 
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horas. Contará com apresentação do coral da SVMA (a confirmar - Aline); abertura 

pelas autoridades (ACE e Angela); apresentação do ICLEI/LAB (Laura Valente - 

confirmado); participação da SVMA no Programa LAB por Hélio Neves (a confirmar - 

Angela); apresentação das ações locais e planejamento LAB (Angela e Vilma - 

confirmado); encerramento com a distribuição do Relatório LAB aos presentes. Vilma 

providenciará pessoal de suporte para a distribuição do material (3 estagiários). A ACE 

enviará os convites para as Unidades da PMSP e demais convidados, que poderão ser 

indicados pelos componentes do grupo. A Juliana se prontificou a receber, por e-mail, 

os nomes e consolidar a lista para a ACE. O convite será providenciado pela ACE. 

ITEM 3) Reprodução e distribuição da versão em português do Relatório LAB. 

Aline informou que ACE não tem condições de confeccionar os CDs com a versão em 

português caseiramente, devido à quantidade. Foi sugerido colocar o material 

disponível na página da secretaria, o que foi acatado pelo grupo. 

ITEM 4) Planta (Flor) símbolo da Cidade de São Paulo. Graça enviou e-mail sobre a 

azaléia como flor símbolo da Cidade de São Paulo, pela Lei 14.472/07. Juliana informou 

sobre o Fícus como árvore símbolo do Parque Ibirapuera. Considerando que a ACE, 

juntamente com o DEPAVE-3, cuidará do lançamento da espécie animal símbolo, o 

Grupo entende que após essa ação e experiência adquirida, poderá ser retomada a 

sugestão sobre a planta símbolo da cidade. 

ITEM 5) Inclusão do tema e das ações voltadas à Preservação da Biodiversidade, 

na Agenda 2012 da Prefeitura de São Paulo. A coordenadora fez um relato sobre a 

audiência pública da Agenda 2012, que ocorrerá à noite na sede da Umapaz. Sugere a 

inserção do objetivo: Preservação da Biodiversidade no eixo Cidade Sustentável. 

Foram apreciadas e sugeridas as seguintes ações: 1)Implementar ações de combate e 

repressão aos desmatamentos, queimadas, retirada e comércio ilegal das espécies 

silvestres; 2) Implantar ações de monitoramento/controle de espécies exóticas 

invasoras; 3) Realizar 3 campanhas de educação com temática ambiental; 4) Realizar 3 

cursos de treinamento e capacitação para guardas ambientais e técnicos da área de 

fiscalização ambiental. A proposta será encaminhada ao Gabinete, e caso autorizado, 

será apresentado na Audiência Pública, pela Coordenadora do Grupo. 

ITEM 6) Apresentação dos projetos selecionados na primeira fase do Programa 

LAB. Foi solicitado pela Coordenadora do Grupo que sejam revisados os projetos 
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elencados na Etapa 5 do LAB (Oficialização e implementação de  5 novas iniciativas 

visando à preservação da biodiversidade da cidade), pois podem nortear a etapa de 

planejamento e até a proposta da Agenda 2012. Os representantes do Decont 

solicitaram o envio dos formulários dos projetos selecionados, pois desconhecem a 

redação dos mesmos. A coordenadora ficou de enviá-los. 

ITEM 7) Outros assuntos. Foi informado, pela Coordenadora, que todas as 

pendências e compromissos assumidos na primeira reunião foram atendidos e que o 

lançamento do animal símbolo da cidade será conduzido pela ACE, conforme 

informado por e-mail. Pedro apresentou um esboço da proposta de montagem de um 

painel ilustrando a transformação da paisagem paulistana. Ficou de continuar 

trabalhando na proposta e apresentá-la oportunamente, uma vez que o evento estará 

centrado apenas no lançamento da publicação. 

A data da terceira reunião não foi confirmada, aguardando o encaminhamento das 

providências que ainda devem ser tomadas logo após o término da reunião. Nada a 

mais a ser destacado, assinam a presente Ata: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G ................................................................................ 

Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 ............................................................................ 

Graça Maria Pinto Ferreira (T) - DEPAVE-8..................................................................... 

Pedro de Sá Petit Lobão (S) - DEPAVE-8........................................................................ 

Fernando Augusto Palomino (T) DECONT ................................................ 

Juliana Hanyu Hirose (S) – DECONT............................................................................ 

 

(T) Titular; (S) Suplente.  
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