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REUNIÃO GTB – 5 

 

ASSUNTO: 5ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 

LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 4º andar – Paraíso (SVMA) 

DATA: 18/06/2009 – 14:00 horas  

 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 

Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 

Graça Maria Pinto Ferreira (T) – DEPAVE-8 

Fernando Augusto Palomino (T) - DECONT 

Juliana Hanyu Hirose (S) - DECONT 

 
 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Aprovação da Ata da quarta reunião do GTB; 

2. Retorno das pendências e providências sobre a 4ª reunião; 

3. Revisão dos projetos selecionados no Programa Pró-Biodiversidade (1ª. Fase - 

LAB) e inclusão de novos projetos; 

4. Consolidação das propostas do grupo para o Secretário Dr. Eduardo Jorge; 

5. Realização de um “Seminário” para os técnicos da SVMA; 

6. Outros assuntos. 

ATA 

 

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

ITEM 2) Retorno das pendências e providências sobre a 4ª reunião. a) Foi 

encaminhado ao Gabinete, em 09 de junho último, as sugestões consolidadas pelo 

GTB para a inclusão na Agenda 2012 do prefeito, e que serão novamente apresentadas 

em julho próximo, seguindo a orientação do Diretor Lucas Novais Bonini, do 

Departamento de Administração Financeiro. b) A coordenadora do grupo informou que 

existe uma grande possibilidade da continuidade de participação no LAB, uma vez que 
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também a Cidade de Curitiba, que já esteve presente no II Workshop realizado em 

Durban,  estará participando do Programa. c) Com relação à inclusão de novos 

componentes no grupo, Dr. Hélio Neves pede para que, frente a necessidade, pessoas 

sejam convidadas para colaborar com informações, pois no momento não seria 

oportuno aumentar a representação da SVMA, nem mesmo inserir pessoas de outras 

secretarias. 

ITEM 3) Revisão dos projetos selecionados no Programa Pró-Biodiversidade (1ª. 

Fase - LAB) e inclusão de novos projetos. A coordenadora pediu para que os 

representantes do GTB façam a revisão dos projetos que já foram apresentadas na 1ª. 

fase do LAB, e no caso do DECONT, a inclusão de projetos, uma vez que o 

Departamento não tinha representantes naquela fase. Foi dado o prazo de 12 dias para 

o retorno, caso contrário, serão mantidos os mesmos projetos. A coordenadora do 

grupo providenciará o reenvio dos projetos detalhados, em português. 

ITEM 4) Consolidação das propostas do grupo para o Secretário Dr. Eduardo 

Jorge. Após a revisão dos projetos, o GTB deverá consolidar uma proposta para 

apresentar ao secretário. Essa consolidação deverá ocorrer na próxima reunião. 

ITEM 5) Realização de um “Seminário” para os técnicos da SVMA.  Foi sugerido 

pelo Dr. Hélio Neves que o GTB providencie um “seminário” para os técnicos da própria 

SVMA, abordando as atribuições das diferentes divisões/departamentos, principalmente 

em assuntos relativos à biodiversidade. O grupo estudará a possibilidade da realização 

do seminário durante o mês de setembro/2009. Em uma reunião específica, será 

organizada a programação do evento. 

ITEM 6) Outros assuntos. a) O representante do Depave-7, Pedro Lobão, encaminhou 

diversos links referentes ao assunto espécies exóticas, bem como do VI Congresso de 

Unidades de Conservação, que irá acontecer na cidade de Curitiba. Também o 

representante do Decont, Fernando Palomino, encaminhou o link do documento: 

“Modelo para o desenvolvimento de uma estratégia nacional para espécies exóticas 

invasoras”. Foi solicitado que todos os componentes do grupo se interem do assunto, 

como subsídio das discussões futuras relativas à proposta de elaboração de um Plano 

Municipal sobre Espécies “Exóticas” Invasoras. b) O representante titular do Decont, 

Fernando Palomino, informou que esta foi a sua última participação no grupo, uma vez 
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que estará deixando a PMSP para trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo. 

A data da sexta reunião foi previamente agendada para o dia 30/06/2009, às 14:00 

horas.  

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 ............................................. 

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

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

 

(T) Titular; (S) Suplente.  
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