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REUNIÃO GTB – 6 

 

ASSUNTO: 6ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 

LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 7º andar – Paraíso (SVMA) 

DATA: 30/06/2009 – 14:00 horas  

 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 

Anelisa Ferreira de Almeida (S) – DEPAVE-3 

Patrícia Marra Sepe – Convidada do DEPLAN 
 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Aprovação da Ata da quinta reunião do GTB; 

2. Retorno das pendências e providências sobre a 5ª reunião; 

3. Seleção dos projetos elaborados no Programa Pró-Biodiversidade (1ª. fase - 

LAB) para a 2ª. Etapa; 

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

5. Outros assuntos. 

ATA 

 

ITEM 1) Aprovação da Ata da quinta reunião do GTB. Assinada pelo Fernando 

Augusto Palomino, que teve a sua última participação no GTB, por deixar a SVMA para 

trabalhar na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

ITEM 2) Retorno das pendências e providências sobre a 5ª reunião. a) A 

coordenadora do grupo fez um relato sobre as principais ações e propostas do grupo e 

a participação no Programa LAB. Solicitou a convidada do Deplan que verificasse junto 

à diretora do Departamento a possibilidade da indicação de uma pessoa para participar 

do GTB, frente à importância dos trabalhos realizados pelo departamento com 

repercussão para a proteção da biodiversidade. Patrícia Sepe informou que atualmente 
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não trabalha com os parques lineares, e que o documento enviado na 1ª. fase do LAB, 

talvez precise ser revisto pela atual responsável. Ela fará os contatos necessários com 

o seu departamento. 

ITEM 3) Seleção dos projetos elaborados no Programa Pró-Biodiversidade (1ª. 

fase - LAB) para a 2ª. Etapa. A representante Suplente do Depave-3, Anelisa Almeida, 

solicitou um prazo maior para a revisão dos projetos, informando ainda, que a diretora 

da Divisão (T) encontra-se em férias. A representante titular do Depave-8, Graça Maria 

Ferreira, não pode comparecer a reunião, porém, enviou por e-mail o projeto revisado 

sobre o Inventário da Flora do Município. A convidada do Deplan irá repassar nossa 

solicitação para a atual responsável pelos parques lineares. Os demais componentes 

do GTB não compareceram e não se manifestaram sobre a atualização dos projetos 

apresentados na 1ª. fase, ou a inclusão de novos projetos. 

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

Considerando  a ausência de representantes do Depave-2, Depave-8 e do Decont, o 

trabalho não pode ser realizado como havia sido proposto, tendo sido estendido o prazo 

para a sua consolidação. 

ITEM 5) Outros assuntos. a) A coordenadora do grupo informou que encontra-se no 

site do iclei http://www.iclei.org/index.php?id=lab  uma nota sobre o lançamento do 

relatório LAB, bem como o seu arquivo em PDF. Foi constatado que o documento ainda 

não está disponível para ser baixado no site da SVMA. A coordenadora irá pedir a 

Assessoria de Comunicação e Eventos que o mesmo seja disponibilizado. Também irá 

providenciar o envio do arquivo em PDF para algumas pessoas que os solicitaram. b) 

Aproveitando a presença da convidada do Deplan, foram tiradas algumas dúvidas que 

surgiram em reuniões anteriores: 1) Na Agenda 2012, Objetivo Preservação dos 

recursos hídricos, Meta: Monitorar, por meio de imagens, as áreas de proteção 

ambiental nas bacias Guarapiranga, Billings e Cantareira. Foi esclarecido que já existe 

um termo de referência, porém, o serviço ainda não foi contratado, e quando for, irá 

monitorar todo o território da cidade de São Paulo. 2) Foi feita uma explanação sobre o 

pagamento de serviços ambientais através da metodologia Custo de Oportunidade, 

frente às dificuldades de valoração, entre outras considerações. Também foi informado 

que existe um Termo de Cooperação com a TNC -The Nature Conservancy, visando 
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subsidiar a formulação da política municipal de serviços. Os integrantes do grupo 

manifestaram a importância do pagamento de serviço ambiental para a biodiversidade 

da cidade. O grupo ainda trocou idéias a respeito da implantação e caracterização de 

parques e a importância da arborização urbana para a biodiversidade nas cidades. 

 A data da sétima reunião foi previamente agendada para o dia 14/07/2009, às 14:00 

horas, quando deverá ser consolidada a proposta do grupo para ser apresentado ao 

Secretário. 

Nada mais a ser destacado, assinam a presente Ata: 

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

Anelisa Ferreira de Almeida (S) DEPAVE-3 ………………………………………………… 

Patrícia Marra Sepe – (C) DEPLAN ................................................................................ 
 

 

Representantes: (T) Titular; (S) Suplente 

Convidados: (C)  
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