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REUNIÃO GTB – 4 

 

ASSUNTO: 4ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 4º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 02/06/2009 – 14:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 
Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 
Cyra Malta Olegário da Costa – DEPAVE-2 
Graça Maria Pinto Ferreira (T) – DEPAVE-8 
Pedro de Sá Petit Lobão (S) - DEPAVE-8 
Fernando Augusto Palomino (T) DECONT 
 

 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Aprovação da Ata da terceira reunião do GTB; 

2. Retorno das pendências e providências sobre a 3ª reunião; 

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

Biodiversidade, na Agenda 2012 da Prefeitura de São Paulo; 

4. Distribuição do Relatório LAB;  

5. Continuidade no Programa LAB; 

6. Apresentação de propostas do Grupo para o Secretário Dr. Eduardo Jorge; 

7. Outros assuntos. 

 

ATA 

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

ITEM 2) Retorno das pendências e providências sobre a 3ª reunião.  

Todos os integrantes do grupo atenderam as demandas referentes ao lançamento do 

São Paulo Biodiversity Report/2008. Relato do lançamento: O Relatório foi lançado no 

dia 22 de maio, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, contando com as presenças 

do Secretário Eduardo Jorge, do Coordenador do Projeto LAB Hélio Neves; da 

Coordenadora do ICLEI/LACS Laura Valente, que compuseram a mesa de abertura do 

evento. Além das falas dos componentes da mesa houve uma apresentação pela 
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Diretora do DEPAVE-3, Vilma Geraldi, sobre as ações  que estão sendo implementadas 

pela cidade de São Paulo e que foram apresentadas no Workshop do LAB, em 

Duban/2008; e também de uma apresentação da síntese da publicação, apresentada 

pela coordenadora Angela Branco. A coordenadora do GTB informou que o secretário 

solicitou uma apresentação das propostas de trabalho que estão sendo discutidas pelo 

grupo. 

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

Biodiversidade, na Agenda 2012 da Prefeitura de São Paulo. Apenas o 

representante titular do DECONT e a coordenadora do GTB deram sugestões para 

discussão no grupo.  A coordenadora apresentou as propostas, que após apreciação, 

foram consolidadas da seguinte forma: Criação do objetivo Preservação da 

Biodiversidade ou inserção desse objetivo no da Preservação dos Recursos Hídricos, 

que já está contemplado na Agenda 2012, ficando com a seguinte redação: 

Preservação dos Recursos Hídricos e da Biodiversidade. Como ações e metas 

deste objetivo foram elencadas: 1) Realizar 3 campanhas sobre proteção, conservação 

e preservação da flora e da fauna silvestre do município; 2) Realizar 3 cursos de 

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

ambiental. (Capacitar 400 guardas e fiscais ambientais). Estas propostas serão 

encaminhadas ao Secretário Dr. Eduardo Jorge, que dará o devido encaminhamento. 

ITEM 4) Distribuição do Relatório LAB. Foram distribuídos 60 exemplares para os 

representantes do grupo que irão providenciar a entrega ou encaminhamento do 

Relatório para instituições e pessoas que trabalham na área.  

ITEM 5) Continuidade no Programa LAB. A coordenadora informou que o Secretário 

irá estudar a possibilidade da continuidade de participação no LAB. Independentemente 

da decisão, o grupo entende que suas ações deverão estar pautadas na metodologia 

preconizada pelo Programa.  

ITEM 6) Apresentação de propostas do Grupo para o Secretário Dr. Eduardo 

Jorge. A coordenadora do GTB listou algumas propostas para serem apresentadas ao 

secretário. Após apreciação pelo grupo, foram definidas como propostas: 1) 

Implantação do Programa Pró-Biodiversidade (que já havia sido discutida na 1ª. fase do 

LAB); 2) Continuidade no Programa LAB do ICLEI;  3) Ampliação do GT com maior 

representatividade de SVMA; 4) Elaboração de um Plano Municipal sobre Espécies 
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“Exóticas” Invasoras; 5) Realização do “1º. Seminário Municipal sobre Biodiversidade 

Urbana”; 6) Incorporação dos produtos e resultados do Programa Pró-Biodiversidade no 

Encontro C 40, em 2011. Estas propostas serão apresentadas para o Secretário, para 

apreciação. 

ITEM 7) Outros assuntos. O grupo constatou que o convite, que estava pronto 15 dias 

antes do lançamento do São Paulo Biodiversity Report / 2008, não foi enviado para as 

pessoas que constavam numa lista elaborada pelo grupo, ou foi enviado na véspera do 

evento, o que impediu a presença de pessoas e entidades interessadas no tema. Dessa 

forma, algumas instituições e pessoas irão receber dos próprios integrantes do grupo 

um exemplar do Relatório, destacando que o mesmo deverá ser enviado para a 

biblioteca da instituição ou ficar disponível para consulta.  

A data da quinta reunião foi previamente agendada para o dia 16/06/2009. Nada a mais 

a ser destacado, assinam a presente Ata: 

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

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

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

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

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

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

 

(T) Titular; (S) Suplente.  
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