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REUNIÃO GTB – 3 

 

ASSUNTO: 3ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 05/05/2009 – 14:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 
Cyra Malta Olegário da Costa – DEPAVE-2 
Pedro de Sá Petit Lobão (S) - DEPAVE-8 
Fernando Augusto Palomino (T) DECONT 
Juliana Hanyu Hirose (S) – DECONT 

 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Aprovação da Ata da segunda reunião do GTB; 

2. Retorno das pendências e providências sobre a 2ª reunião; 

3. Inclusão e detalhamento do tema e das ações voltadas à Preservação da 

Biodiversidade, na Agenda 2012 da Prefeitura de São Paulo; 

4. Lançamento do Relatório LAB e lista de convidados;  

5. Continuidade no Programa LAB; 

6. Respostas ao questionário encaminhado pelo André Mader e informações sobre 

a comemoração do dia da Diversidade Biológica; 

7. Outros assuntos. 

 

 

ATA 

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

ITEM 2) Retorno das pendências e providências sobre a 2ª reunião. O Secretário 

autorizou a apresentação das propostas para a Agenda 2012 na audiência pública e o 

documento foi lido pela coordenadora do Grupo. Foram encaminhados os projetos da 

5ª. Etapa do LAB para os integrantes do Grupo que não conheciam o seu conteúdo. Foi 

informado que o Coral da SVMA não poderá participar  do evento e que  o MAM não 
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dispõe de espaço para o serviço de café. Hélio Neves confirmou participar com a fala 

de abertura do evento. Juliana já preparou uma lista preliminar de convidados e 

aguarda a inclusão de novos nomes para posterior envio a ACE. 

ITEM 3) Inclusão e detalhamento do tema e das ações voltadas à Preservação da 

Biodiversidade, na Agenda 2012 da Prefeitura de São Paulo. A coordenadora 

informou que o Secretário solicitou que o GTB detalhe a proposta. Foi dado o prazo de 

uma semana, ou seja, até o dia 12/05/09, para que os integrantes do grupo proponham 

um plano de metas ou avaliem se determinadas ações possam ser incorporadas nas 

atribuições da própria SVMA, caso não sejam possíveis de serem quantificadas ou 

especificadas na Agenda 2012. 

ITEM 4) Lançamento do Relatório LAB e lista de convidados. Abordado no item 2 

da pauta. 

ITEM 5) Continuidade no Programa LAB. A coordenadora informou que em consulta 

ao senhor Hélio Neves foi informado que a PMSP poderá participar do LAB na 2ª. 

Etapa, porém sem apoio financeiro. O grupo entende que a metodologia adotada pela 

Equipe do LAB poderá continuar norteando os trabalhos de GTB.  

ITEM 6) Respostas ao questionário encaminhado pelo André Mader e informações 

sobre a comemoração do dia da Diversidade Biológica. A Coordenadora pediu a 

colaboração dos integrantes do grupo para responder um questionário encaminhado 

pela equipe do LAB e que trata da sua continuidade. O questionário foi preenchido para 

ser encaminhado, logo após a reunião, juntamente com as informações sobre a 

comemoração do Dia da Diversidade Biológica. 

ITEM 7) Outros assuntos. Devido à proposta: Implantar ações de 

monitoramento/controle de espécies exóticas invasoras, na Agenda 2012, além do 

conteúdo do questionário LAB, deu-se no grupo um debate sobre espécies exóticas 

invasoras (fauna e flora).  Em face da ausência de representantes da fauna e do 

herbário, a discussão ficou adiada. A coordenadora entende que questões como essas 

devem ser discutidos primeiro junto à equipe da SVMA, para posteriormente, receber 

contribuições de especialistas no tema. A representante do DEPAVE-2 sugeriu que 

futuramente seja convidado alguém da Inglaterra para participar de um evento sobre o 

tema. A proposta de um evento foi bem acatada pelos participantes da reunião e será 

retomada pelo GTB, em momento oportuno. 
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A data da quarta reunião foi previamente agendada para o dia 19/05/09, mediante 

confirmação. Nada a mais a ser destacado, assinam a presente Ata: 

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

Cyra Malta Olegário da Costa (T) – DEPAVE-2 .............................................................. 

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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