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REUNIÃO GTB – 32 

ASSUNTO: 32ª Reunião do GTB 

LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387, andar térreo – Paraíso (SVMA). 

DATA: 27/09/2011 – Das 14:00 às 17:00 horas  

PRESENTES: 

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

Vilma Clarice Geraldi ( T ) – DEPAVE-3 

Ana Maria Brischi ( S ) - DEPAVE-3 

Francisco Gallego Pereira ( T ) - DEPAVE-8 

Eduardo Panten (S) – DEPAVE-5 

Paula Caroline dos Reis Oliveira (T) - DECONT 

Erika Megumy Tsukada ( S ) DEPLAN 

Daiana Aparecida Damião Gonzalo (T) – DGD 

Débora Cristina Santos Diogo (S) - DGD 

Fernando Azzi Haddad (C) – DEPAVE-2 

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

 

ITENS DAPAUTA 

1. Encaminhamentos e providências relativas à 31ª reunião; 

2. Apresentação do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade no CADES, Câmara Municipal e UMAPAZ; 

3. Detalhamento do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade; 

4. Outros assuntos.  

ATA 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências relativas à 31ª reunião.  

a) No dia 23 de agosto, data previamente agendada para uma reunião do GT e que não foi 

confirmada, parte do grupo se reuniu e fez as primeiras discussões sobre o detalhamento 

das ações elencadas no Plano pela Biodiversidade, na planilha elaborada pelo Alexandre 

Mazzoni em Excel, cujas contribuições serão apresentadas na reunião. b) Informado que o 

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Guilherme Mattar, 
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participou da reunião do ICLEI, em Bonn, que tratou do Programa LAB, o que poderá 

resultar na continuidade na participação da Cidade de São Paulo. Na apresentação feita 

pelo Secretário Adjunto foi destacado o Plano pela Biodiversidade de São Paulo. c) 

Informado que o Relatório 2010 está praticamente pronto e será publicado na forma de um 

livro com o título Ações pela Biodiversidade da Cidade de São Paulo - 2010. Por tratar-se 

da versão em Inglês atualizada para o Português, os créditos serão atribuídos aos 

responsáveis pela primeira versão, apesar de alguns dados terem sido atualizados por 

outras pessoas, e que serão inseridas novas fotos onde constarão os créditos dos 

fotógrafos. No livro constará o Plano pela Biodiversidade com menção à Portaria que 

nomeia os integrantes do Grupo de Trabalho, criado após a publicação do Relatório de 

2008. d) Informado que ocorreu no dia 16 de agosto a teleconferência com os 

responsáveis pela elaboração de uma ferramenta de avaliação dos Projetos LAB - CEPA – 

Comunicação, Educação e Conscientização Pública, por parte do ICLEI África do Sul.  

Devido à ausência dos responsáveis pela UMAPAZ, na teleconferência foi apresentado o 

Caso envolvendo o Projeto Bugios, que poderia ser avaliado desde a comunicação sobre o 

resgate dos animais, até as ações educativas realizadas nas escolas. A Diretora do 

DEPAVE-3, Vilma Geraldi, foi contatada e solicitado a elaboração de um resumo do 

processo para ser enviado à equipe do LAB para análise, o que foi providenciado no dia 13 

de setembro. 

ITEM 2) Apresentação do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade no CADES, Câmara Municipal e UMAPAZ. 

 Informado que o  Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela Biodiversidade foi 

apresentado na 135ª. Reunião Plenária Ordinária do CADES, no dia 21 de setembro, e 

que a o mesmo foi muito bem acolhido pelos Conselheiros. O CADES disponibiliza a ata 

da reunião que contém toda a apresentação e comentários. Ana Brischi esteve presente 

na reunião e relata alguns comentários dos Conselheiros. Ao final, a Coordenadora do 

Grupo foi convidada para também apresentar o Plano na Comissão Extraordinária 

Permanente do Meio Ambiente da Câmara Municipal, no dia 05 de outubro próximo. 

Débora Diogo ressalta a importância de informar os parceiros e entidades não 

governamentais sobre a apresentação do Plano. Também é destacado que a data é 

bastante oportuna por estar na semana em que se comemora o Dia dos Animais. 
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ITEM 3) Detalhamento do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade. 

Apesar de alguns representantes do grupo já terem iniciado a discussão sobre o 

detalhamento do Plano, apenas Paula Oliveira e Erika Tsukada apresentam as 

contribuições para discussão na reunião. Paula inicia sua apresentação com as 

contribuições do DECONT, e na seqüência, Érika insere as do DEPLAN. Considerando a 

dificuldade na visualização dos campos da planilha em Excel, o grupo opta por trabalhar 

no preenchimento do Plano na versão Word, conforme sugerido anteriormente. Paula se 

prontifica a enviar o documento com as suas contribuições que serão repassadas para a 

Érika, e posteriormente, encaminhada à coordenadora do Grupo para repassar a todos os 

demais integrantes do GTB. Com a dinâmica do trabalho fica estabelecido que esses são 

os primeiros passos para um detalhamento das metas, do cronograma e do orçamento 

necessários para a execução das ações elencadas no Plano. 

ITEM 4) Outros assuntos. 

A coordenadora, Angela Branco, informa o Grupo que, temporariamente, continuará 

coordenando os trabalhos e convida todos os integrantes do GT para estarem presentes 

na apresentação do Plano pela Biodiversidade na Câmara Municipal no dia 05 de outubro. 

A data da trigésima terceira reunião não foi previamente agendada. Não havendo mais 

nada a ser destacado, assinam a ata os membros integrantes do GTB que participaram da 

reunião: 

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

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

Ana Maria Brischi ................................................................................................................... 

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

Eduardo Panten……………………………………………………………………………………… 

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

Erika Megumy Tsukada........................................................................................................... 

Daiana Aparecida Damião ...................................................................................................... 

Débora Cristina Santos Diogo................................................................................................. 

Fernando Azzi Haddad ........................................................................................................... 

AMB/amb 


