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REUNIÃO GTB – 7 

 

ASSUNTO: 7ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 7º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 28/07/2009 – 14:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 
Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 
Graça Maria Pinto Ferreira (T) – DEPAVE - 8 
Pedro de Sá Petit Lobão (S) – DEPAVE - 8 
Juliana Hanyu Hirose (T) - DECONT 

 

ITENS DA PAUTA 

1. Aprovação da Ata da sexta reunião do GTB; 

2. Retorno das pendências e providências sobre a 6ª reunião; 

3. Encerramento do Processo 2007-0.011.030-1 da 1ª. Etapa do LAB; 

4. Confirmação dos projetos que foram selecionados no Programa Pró-

Biodiversidade (1ª. Etapa - LAB) para a 2ª. Etapa; 

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

6. Aprovação do 1º. Relatório Trimestral do GTB; 

7. Manejo de espécie invasora – Instituto de Biociências da USP;  

8. Outros assuntos. 

 

ATA 

ITEM 1) Aprovação da Ata da sexta reunião do GTB. Assinada pelos presentes que 

participaram da reunião. 

ITEM 2) Retorno das pendências e providências sobre a 6ª reunião. a) A 

coordenadora do grupo informou que solicitou para a ACE que o Relatório LAB esteja 

disponível para ser baixado através do site da SVMA, versão em inglês e documento 

base em português. Foi informada que a pessoa responsável pelo site está de férias e 

que o pedido será atendido com a maior brevidade. b) A coordenadora também 

informou que está sendo iniciado um novo processo visando à continuidade da 
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participação da PMSP na 2ª. Etapa do Programa LAB, que desta vez irá incorporar 

questões envolvendo as mudanças climáticas e a comunicação, educação e 

conscientização pública. 

ITEM 3) Encerramento do Processo 2007- 0.011.030-1 da 1ª. Etapa do LAB. A 

coordenadora do grupo, que também respondeu pela coordenação técnica da 1ª. Etapa 

do Projeto LAB, informou que o processo foi encaminhado à Assessoria Jurídica da 

SVMA para encerramento, tendo em vista a conclusão dos trabalhos realizados pelo 

Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 27/SVMA.G/2007. 

ITEM 4) Confirmação dos projetos que foram selecionados no Programa Pró-

Biodiversidade (1ª. Etapa - LAB) para a 2ª. Etapa. A Diretora do DEPAVE-8, Anita 

Correa de Souza, confirmou os projetos relacionados às Unidades de Conservação. 

Com relação ao projeto encaminhado pelo Herbário, a representante do DEPAVE-8 

solicitou um novo prazo. Também foi solicitado um novo prazo pela representante titular 

do DEPAVE-3. A data para a confirmação dos projetos foi adiada para o dia 04 de 

agosto.  

ITEM 5) Consolidação das propostas do GTB para o Secretário Eduardo Jorge. 

Devido ao adiamento do prazo da confirmação dos projetos, as propostas não foram 

consolidadas. A coordenadora do grupo irá providenciar a consolidação necessária. 

ITEM 6) Aprovação do 1º. Relatório Trimestral do GTB. Todos os presentes na 

reunião aprovaram a redação do 1º. Relatório Trimestral do GTB que será encaminhado 

através do processo nº 2009 – 0. 209.646 – 6, ao Gabinete de SVMA, em atendimento 

ao  Art. 6º. da Portaria nº 57/SVMA-G/2009. Segue, abaixo, texto aprovado pelo GTB: 

Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade (GTB) - 1º Relatório Trimestral 
Período: 07/04/2009 a 06/07/2009. 

Durante o período compreendido entre os dias 07/04/2009 a 06/07/2009, o Grupo de 

Trabalho sobre Biodiversidade (GTB), criado pela Portaria nº 57/SVMA-G/2009, realizou 

06 reuniões, a saber: 1ª. Reunião – Realizada em 14/04/2009; 2ª. Reunião – Realizada 

em 28/04/2009; 3ª. Reunião – Realizada em 05/05/2009; 4ª. Reunião – Realizada em 

02/06/2009; 5ª. Reunião – Realizada em 18/06/2009; 6ª. Reunião – Realizada em 

30/06/2009. 

Segue, anexo, as respectivas listas de presença e atas das reuniões. 
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A partir dessas reuniões foram realizadas as seguintes atividades: 

1) Lançamento e distribuição do “São Paulo Biodiversity Report/2008”.  

O São Paulo Biodiversity Report/2008 (Relatório sobre Biodiversidade da Cidade de 

São Paulo) foi lançado no dia 22 de maio de 2009, no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, em comemoração ao Dia Internacional da Diversidade Biológica. O evento 

contou com as presenças do Secretário Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, do 

Coordenador do Projeto LAB Hélio Neves e da Coordenadora do ICLEI/LACS Laura 

Valente, que compuseram a mesa de abertura.  

Após as falas dos componentes da mesa houve uma apresentação pela Diretora do 

DEPAVE-3, Vilma Clarice Geraldi, sobre as ações  que estão sendo implementadas 

pela Cidade de São Paulo e que foram apresentadas no II Workshop Internacional do 

Projeto LAB, realizado na Cidade de Durban, África do Sul, em setembro de 2008. 

Também houve uma apresentação sobre a síntese da publicação, apresentada por 

Angela Maria Branco, então coordenadora da 1ª. Etapa do Projeto LAB. 

O Relatório foi distribuído aos participantes do evento e posteriormente enviado para 

diversas instituições públicas, de ensino e de pesquisa. 

No site do ICLEI http://www.iclei.org/index.php?id=lab encontra-se noticiado o 

lançamento do São Paulo Biodiversity Report/2008, bem como o seu arquivo em PDF, 

disponível para ser baixado. Os relatórios na versão em inglês e português também 

podem ser baixados através do site da SVMA 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/publicacoes/0003 . 

2) Pedido da inserção do objetivo “Preservação da Biodiversidade” na Agenda 

2012. Foi apresentado em audiência pública e encaminhado um documento, elaborado 

pelo GTB, que sugere a criação do objetivo “Preservação da Biodiversidade” na Agenda 

2012 – Programa de Metas da Cidade de São Paulo.  

Como ações e metas deste objetivo foram propostos: 

a) Realizar 3 campanhas sobre proteção, conservação e preservação da flora e da 

fauna silvestre do município;  

b) Realizar 3 cursos de treinamento e capacitação para guardas ambientais e técnicos 

da área de fiscalização ambiental. (Capacitar 400 guardas e fiscais ambientais). O 

documento foi encaminhado pelo DAF-AT para SEMPLA. 
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Também, a partir dessas reuniões, foram apresentadas as seguintes propostas: 

1) Implantação do Programa Pró-Biodiversidade, que já havia sido discutida na 1ª. 

Etapa do Programa LAB;  

2) Continuidade na participação da PMSP, por intermédio da SVMA, no Programa LAB 

do ICLEI - África do Sul;   

3) Ampliação do GTB, com maior representatividade de unidades da SVMA;  

4) Elaboração de um Plano Municipal sobre Espécies “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, que será realizado na Cidade de São Paulo em 2011.  

Estas propostas ainda serão apresentadas para o Secretário, para apreciação e 

posterior deliberação. 

Com relação à composição do GTB, o representante titular do Decont, Fernando 

Augusto Palomino, teve a sua última participação no grupo durante a realização da 5ª 

reunião, uma vez que deixou de prestar serviços junto a PMSP para trabalhar na 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Assim, o Departamento passou 

a ser representado apenas pela Suplente Juliana Hanyu Hirose. 

O presente relatório foi aprovado durante a sétima reunião do GTB, realizada em 28 de 

julho de 2009. 

ITEM 7) Manejo de espécie invasora – Instituto de Biociências da USP. Foi 

apresentado ao grupo um pedido encaminhado pelo Prof. Dr. Gregório Ceccantini, do 

Instituto de Biociências da USP, no sentido de informar sobre uma reunião que irá tratar 

da invasão biológica da palmeira-elegante (Archontophoenix  cunninghamiana) e 

proposta de manejo. Os integrantes do grupo confirmaram que se trata de uma espécie 

invasora, bastante presente na arborização urbana, e que medidas de controle devem 

ser recomendadas e efetivadas. Foi solicitada que na reunião, que ocorrerá no próximo 

dia 21 de agosto, possa contar com a participação de integrantes do grupo. Em 

princípio, foi sugerido no nome da representante titular do  DEPAVE-8, Graça Maria 

Ferreira,  pela competência. A coordenadora do grupo irá informar ao Gabinete sobre o 

interesse do grupo em participar da referida reunião.  
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ITEM 8) Outros assuntos. a) A representante titular do DEPAVE-3, Vilma Geraldi, 

informou ao grupo que foi convidada para participar de uma reunião, a convite da 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, sobre espécies invasoras. Ela 

irá participar e fará uma síntese dos assuntos abordados para o grupo, na próxima 

reunião. Também foi solicitado para a representante do DEPAVE-8 que também faça 

uma síntese sobre a discussão que está ocorrendo na própria SVMA sobre arborização, 

listas das espécies para plantio de TCA e TAC; além das informações decorrentes da 

reunião que ocorrerá na USP, sobre o manejo da palmeira-elegante. A representante 

do DECONT, Juliana Hiurose, irá contribuir com informações sobre as espécies que 

estão contempladas na listagem para elaboração de TACs. b) O representante suplente 

do DEPAVE-8, Pedro Lobão, informou ao grupo que está sendo discutido com o IBAMA 

uma proposta sobre a “criação de uma brigada para prevenção e combate a incêndios 

florestais”, com a participação de integrantes da comunidade que seriam capacitados 

para a atividade. O grupo demonstrou interesse no tema, que será contemplado na 

pauta da próxima reunião, considerando inclusive o informado pela coordenadora do 

grupo, Angela Branco, sobre a aprovação de uma lei na Câmara Municipal que trata da 

prevenção de incêndios em parques e áreas verdes de São Paulo. 

A data da oitava reunião foi previamente agendada para o dia 25/08/2009, às 14:00 

horas, após a realização dos eventos citados na sétima reunião, uma vez que os 

mesmos poderão contribuir para o andamento dos trabalhos do grupo. 

Nada 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...................................................................... 

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

Juliana Hanyu Hiurose (T) – DECONT.............................................................................. 

 

Representantes: (T) Titular; (S) Suplente 

AMB/amb 


