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REUNIÃO GTB – 33 

 

ASSUNTO: 33ª Reunião do GTB 

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

DATA: 25 /04/2012 – Das 13:30 às 17:00 horas 

PRESENTES: 

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

Vilma Clarice Geraldi ( T ) – DEPAVE-3 

Francisco Gallego Pereira ( T ) - DEPAVE-8 

Daniel Mendes de Moraes Frazão ( T ) – DEPAVE-1 

Luiz Paulo Meinberg Sacchetto ( S ) – DEPAVE-1 

Paula Caroline dos Reis Oliveira ( T ) - DECONT 

Erika Megumy Tsukada ( S ) - DEPLAN 

Daiana Aparecida Damião Gonzalo ( T ) – DGD 

Débora Cristina Santos Diogo ( S ) – DGD 

Alessandro Mendonça Mazzoni ( C ) – DGD 

Dagoberto Eloy Lagoa ( C ) - DPP 

 

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

 

ITENS DAPAUTA 

 

1. Encaminhamentos e providências relativas à 32ª reunião; 

2. Relato sobre a participação na WEBINAR; 

3. Relato sobre a participação no CityBiodiversity Index e Indicadores da 

Biodiversidade; 

4. Relato sobre a participação no evento LAB URBIS em Jerusalém; 

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

Biodiversidade; 

6. Outros assuntos.  
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ATA 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências relativas à 32ª reunião.  

A Coordenadora do grupo inicia a reunião com um relato sobre a apresentação do Plano 

Municipal de Estratégias e Ações Locais pela Biodiversidade lançado na Câmara Municipal 

de São Paulo, no dia 23/11/2011, além do lançamento do Livro das Ações pela 

Biodiversidade da Cidade de São Paulo. Destaca a presença de componentes do GTB no 

lançamento do material produzido pelo Grupo. Informa que, por meio do Gabinete, foram 

distribuídos exemplares do Livro para todas as Secretaria Municipais, Gabinetes dos 

Vereadores, Secretarias do Estado que atuam com o tema, bem como para todos os 

Departamentos da SVMA. 

ITEM 2) Relato sobre a participação na WEBINAR. 

Paula Oliveira informou que no ultimo dia  29/03/2012 alguns membros do GTB 

participaram do seminário on line WEBINAR que faz parte de uma série de eventos 

organizada pelo ICLEI - Centro de Biodiversidade para o ano de 2012. O centro de 

biodiversidade das cidades tem uma série de seminários, via Internet, disponíveis para o 

ano para proporcionar uma plataforma interativa para os membros das cidades 

aprenderem e dividirem experiências. Este primeiro Seminário TEEB (Economia dos 

Ecossistemas e Biodiversidade) tratou sobre serviços ecossistêmicos para o 

gerenciamento urbano. A Sra. Sarah Birch do Cities Biodiversity Center  (Centro de 

Biodiversidade das Cidades) realizou uma apresentação de 15 minutos sobre o conceito 

do TEEB no contexto da cidade, enfatizando a questão de como os serviços ambientais e 

sua valoração podem criar benefícios diretos para áreas urbanas. Durante a apresentação 

foi mostrado material disponível no site do TEEB sobre a temática. Após a apresentação 

houve uma breve seção interativa onde as cidades contaram um pouco das suas 

experiências. Os membros do GTB que participaram do evento foram  Paula Oliveira, 

Eduardo Barreto, Leo Malagoli e Ana Brischi que após a apresentação conversaram sobre 

o tema. As informações sobre o TEEB e sobre a conferência do dia 29/03/12 estão 

disponíveis no site: http://www.teebweb.org/. 
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ITEM 3) Relato sobre a participação no CityBiodiversity Index e Indicadores da 

Biodiversidade. 

Vilma Geraldi relata que representantes do DEPLAN, DEPAVE-3 e do Herbário participam 

do Projeto sobre o Singapore Index para Biodiversidade e que está em discussão quais 

são os elementos que irão compor o Index como: tipos de áreas a serem consideradas;  

dados de fauna, grupo de aves, borboletas e ou algum outro grupo; dados de 

vegetação  em áreas inventariadas.  A proposta do Singapore Index é que as áreas 

deveriam ser monitoradas a cada dois anos, prazo que o grupo da SVMA considera 

apertado para a realidade de São Paulo. Um outro problema levantado pelo Herbário é 

que os dados de vegetação disponíveis são acumulados ao longo dos anos e este item 

não foi proposto  por Singapore Index. Outros dados solicitados dizem respeito a outros 

setores de SVMA e de outras Secretarias. Devido à complexidade ou outra realidade dos 

indicadores propostos por esse índice, o grupo entende que são válidos os esforços para 

a criação de indicadores, mesmo que não atendam ao projeto internacional. 

ITEM 4) Relato sobre a participação no evento LAB URBIS em Jerusalém. 

Vilma Geraldi informa que a Bióloga Brígida Frias, do DEPAVE-3, representou a Prefeitura 

no evento realizado em Jerusalém onde está sendo desenvolvido o LAB URBIS em 

parceria com Estocolmo. Brígida elaborou um relatório que foi encaminhado ao Gabinete 

da SVMA. Vilma destaca um evento educativo realizado em Jerusalém, devido ao grande 

número de andorinhas junto ao Muro da Cidade. 

ITEM 5) Detalhamento do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade. 

A Érika Tsukada iniciou a apresentação da sistematização do Plano realizada pelo 

DEPLAN. Foram discutidos alguns itens, porém, devido algumas dúvidas quanto ao 

preenchimento do formulário, o grupo optou por dar um maior prazo para o detalhamento 

das metas e do orçamento estimado de cada uma das ações, quando pertinente.  

ITEM 6) Outros assuntos. 

a) Informado que foi encaminhado a todos os representantes do GTB a versão em PDF do 

folheto que apresenta a versão bilíngüe do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais 

pela Biodiversidade que será impresso para ser distribuído na Conferência do Rio + 20. b) 

Após diversos posicionamentos o grupo entende que tratativas para a criação do 
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Programa de Preservação e Proteção da Biodiversidade Paulistana para a implementação 

do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela Biodiversidade (Item 8.19) não 

seria no momento oportuno, no entanto, há a necessidade de se trabalhar nas metas e 

orçamento das ações, inclusive para serem incluídas no orçamento programa de 2013. 

Esforços também devem ser feitos no sentido de que as Ações pela Biodiversidade sejam 

incluídas nos Editais do FEMA (Item 8.9). Dagoberto sugeriu que talvez haja uma 

possibilidade de criação de outra fonte de recurso para a execução do Plano. 

b) A data da trigésima quarta 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............................................................................................................... 

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

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

Luiz Paulo Meinberg Sacchetto .............................................................................................. 

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

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

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

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