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REUNIÃO GTB – 8 

 

ASSUNTO: 8ª Reunião do GTB – Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 7º andar – Paraíso (SVMA). 
DATA: 27/08/2009 – 14:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco (T) – SVMA-G 
Vilma Clarice Geraldi (T) – DEPAVE-3 
Anelisa Ferreira de Almeida (S) – 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 
Juliana Hanyu Hirose (T) – DECONT 
Francisco Gallego Pereira (DPAA) – DEPAVE-4 
Carla Martin Bianco – DEPAVE-2 
Guilherme Brandão do Amaral – DEPAVE-2 
 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Aprovação da Ata da sétima reunião do GTB; 

2. Retorno das pendências e providências da 7ª reunião; 

3. Consolidação das propostas do GTB;  

4. Retorno das reuniões sobre espécies invasoras – Fauna e Flora; 

5. Portaria sobre Plano de Manejo; 

6. Lei do Programa de Prevenção a Incêndios em Parques e Áreas Verdes;  

7. Newsletter LAB; 

8. Outros assuntos. 

ATA 

 

ITEM 1) Aprovação da Ata da sétima reunião do GTB. Assinada por todos os 

participantes. 

ITEM 2) Retorno das pendências e providências da 7ª reunião. a) Informado 

pela coordenadora do grupo que o Relatório LAB já está disponível no site da 

SVMA. b) A coordenadora informou que foi aberto o processo nº 2009- 0.232.419-1, 
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visando firmar o Convênio de Cooperação Técnica Internacional com o ICLEI/ África 

do Sul para dar continuidade ao Programa LAB, fazendo a leitura na cota de 

encaminhamento do processo, como segue: SVMA-G. Senhor Assessor Especial. 

Em maio último, conforme documentos anexos sob fls nº 03 a 13 (versão em inglês 

e português), foi encaminhado ao prefeito  Gilberto Kassab um convite para que a 

Cidade de São Paulo continuasse a participar do Programa LAB - Local Action for 

Biodiversity  (Ação Local pela Biodiversidade) - 2ª. Etapa. 

O Programa LAB é uma iniciativa do ICLEI - Local Governments for Sustainability 

(Governos Locais pela Sustentabilidade) que tem como objetivo orientar, apoiar, 

capacitar e motivar os governos locais a desenvolverem iniciativas para a conservação, 

gestão e utilização da biodiversidade urbana, levando em consideração questões como a 

pobreza e o desenvolvimento sustentável. O Programa conta com a parceria da IUCN – 

International Union for Conservation of Nature (União Internacional para a Conservação 

da Natureza), por meio da iniciativa Countdown 2010 (Contagem Regressiva 2010). 

A Cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 

participou da 1ª. Etapa do Programa LAB como uma das 21 Cidades Pioneiras, e o 

prefeito Gilberto Kassab assinou o documento The Durban Commitment, anexo sob fls. 

nº 14 a 18 (versão em inglês e português), apresentado na Cidade de Durban, África do 

Sul, em setembro de 2008. A 1ª. Etapa do Programa foi concluída em junho último. 

Dando prosseguimento ao Programa, o ICLEI/África do Sul está iniciando a 2ª. Etapa, 

onde serão trabalhados dois temas: 

1) Biodiversity and Climate Change Adaptation and Mitigation (CCA&M) -    

Biodiversidade e Adaptação e Mitigação à Mudança Climática. 

2) Biodiversity Communication, Education & Public Awareness (CEPA) -    

Biodiversidade: Comunicação, Educação e Conscientização Pública. 

Para participar da 2ª. Etapa do Programa, pelo período de 3 anos, faz-se necessário 

firmar um Convênio de Cooperação Técnica Internacional com o escritório do ICLEI da 

África do Sul, responsável pela sua coordenação. 

As condições necessárias para o estabelecimento do convênio estão descritas na Minuta 

do documento “Acordo” referente à Ação Local pela Biodiversidade (LAB) – Pioneira em 
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Mudanças Climáticas e CEPA Rede de Trabalho 2009-2012, contido anexo sob fls nº 19 

a 33 (versão em inglês e português). 

Com relação ao investimento financeiro necessário para as cidades participarem 

integralmente do programa, foram apresentadas três opções de pagamento:  

À vista: US$ 50,000 - 30 dias após a assinatura do contrato;  

1) Em 2 vezes: US$ 35,000 - 30 dias após a assinatura do contrato + US$ 20,000 até o 

dia 01/08/2010; 

2) Em 3 vezes: US$ 30,000 - 30 dias após a assinatura do contrato + US$ 15,000 até o 

dia 01/08/2010 + US$ 10,000 até o dia 01/08/2011. 

Face ao exposto, solicitamos a vossa apreciação sobre a viabilidade da participação da 

Cidade de São Paulo na 2ª. Etapa do Programa Ação Local pela Biodiversidade e 

Mudanças Climáticas, por meio de um Convênio de Cooperação Técnica Internacional 

com o ICLEI/África do Sul. São Paulo, 18 de agosto de 2009. 

Após a leitura, houve a manifestação de alguns integrantes do grupo sobre a importância 

da continuidade de participação no Programa LAB, porém, há um entendimento que 

estrategicamente essa participação projeta a questão da biodiversidade na Agenda 

Pública Municipal.  

ITEM 3) Consolidação das propostas do GTB. A coordenadora do grupo informou 

que para a consolidação das propostas necessita da entrega da versão final dos 

projetos. O DEPAVE-3 irá encaminhar o projeto Inventário da Fauna, atualizado. Foi 

lembrado que o prazo final combinado para a entrega seria o dia 04 de agosto último. 

ITEM 4) Retorno das reuniões sobre espécies invasoras – Fauna e Flora. a) A 

representante do DEPAVE-3 fez um relato sobre a reunião promovida pela Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente (SMA) para tratar de espécies invasoras, a saber:  

Estavam presentes representantes de várias entidades do governo do Estado de São 

Paulo, Universidade Estadual de Jaboticabal,  EMBRAPA, Ministério Público, IBAMA, 

Instituto Agronômico de Campinas, prefeito do Município de Bauru, representantes dos 

governos do Paraná e de Santa Catarina, onde o programa para controle de Espécies 

Exóticas Invasoras -  EEI já foi implantado. Sob a coordenação da SMA e do Instituto 

Horus, os vários grupos de trabalho discutiram propostas para legislação, estratégias e 

medidas de controle a serem adotadas para as EEI, subsidiando legislação a ser 
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elaborada pela SMA do Estado de São Paulo. Recebemos as publicações: “Modelo 

para o desenvolvimento de uma estratégia nacional para espécies exóticas invasoras” 

Silvia R. Ziller; Sergio M. Zalba; Rafael D. Zenni  e o Plano de Controle de Espécies 

Exóticas Invasoras no Estado do Paraná. b) A representante do DEPAVE-8, Graça 

Maria, informou que a reunião que trataria da proposta do Herbário de uma nova “lista 

de espécies sugeridas para plantio por TCA” não ocorreu por dificuldades de ‘agenda’ 

dos participantes no primeiro encontro, e por essa razão, irá fazer o relato sobre 

espécies invasoras (flora) na próxima reunião do c)  Foi relatado que quatro 

componentes do GTB participaram da reunião solicitada pelo Instituto de Biociências da 

USP, sobre a invasão biológica da palmeira-elegante (Archontophoenix  

cunninghamiana) na reserva do campus, a saber: Hélio Neves, Angela Branco, Graça 

Ferreira, Juliana Hirose, além do Engenheiro Agrônomo Francisco Gallego Pereira do 

DEPAVE-4 (DPAA). Após a explanação da proposta de manejo, apresentada por 

Membros da Comissão de Gerenciamento da Reserva Florestal do IB, foi sugerido que 

o Instituto encaminhe para a SVMA um plano de manejo para a espécie, enquanto o 

GTB trabalhe em uma Minuta de Portaria visando a compensação ambiental para a 

realização de manejo de uma espécie considerada invasora. Devido à complexidade do 

assunto, o grupo decidiu que na próxima reunião o tema seja a única pauta em 

discussão. 

ITEM 5) Portaria sobre Plano de Manejo. Em decorrência da reunião realizada no 

Instituto de Biociências da USP foi solicitado que o GTB trabalhasse em uma minuta de 

Portaria que contemple o “Manejo de Espécies Invasoras”. O Grupo foi informado que o 

DEPAVE-4 (DPAA) está trabalhando em uma nova Portaria que disciplina os critérios e 

procedimentos de compensação ambiental pelo manejo de corte, transplante ou 

qualquer outra intervenção de manejo de vegetação arbórea. Nesse sentido, Angela 

Branco, Juliana Hirose e o convidado para a reunião Francisco Pereira solicitaram a 

presença do Diretor do DPAA, José Antonio Cruz, ao final da reunião, no sentido de 

informar sobre a demanda repassada ao GTB pelo Gabinete e pedir para que as 

questões relacionadas ao manejo de espécies invasoras possam ser tratadas em uma 

portaria específica, sem prejuízos à portaria que já está sendo trabalhada pelo DPAA. O 

Diretor José Antonio se mostrou totalmente solícito ao pedido do grupo e acompanhará 
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o trabalho de redação das duas minutas de portaria. Também foi solicitado, pela 

Coordenadora do Grupo, que o Engenheiro Agrônomo Francisco Gallego Pereira faça 

parte da nova composição do GTB. A solicitação foi atendida e o representante do 

DPAA passará a participar dos trabalhos do Grupo, mesmo antes da publicação da 

nova portaria com os nomes dos novos componentes. 

ITEM 6) Lei do Programa de Prevenção a Incêndios em Parques e Áreas Verdes. 

Todos os participantes da reunião receberam os documentos enviados pelo 

representante do DEPAVE-8 e a Lei Municipal nº  14.949, aprovada no último dia 31/07 

e que institui o Programa de Prevenção a Incêndios e de Proteção das Áreas de 

Proteção Ambiental - APAs e Parques Municipais. Foi observado pelo representante do 

DEPAVE-8, Pedro Lobão, que a lei tem apenas um caráter educativo, enquanto o que 

ele havia sugerido seria 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, da mesma forma com o que está previsto no Programa do 

IBAMA. O grupo sugere que o assunto seja tratado oportunamente e que a proposta 

possa ser encaminhada para o FEMA, havendo interesse de quem possa executá-la.  

ITEM 7) Newsletter LAB. A coordenadora do grupo repassou o endereço do site do 

ICLEI:  http://www.iclei.org/index.php?id=7928  onde encontram-se as publicações de 

todas as cidades que estão participando do LAB, inclusive da cidade de São Paulo, 

para que todos tenham uma noção do tipo de material que pode ser divulgado em 

forma de newsletter. A coordenadora do grupo recebeu algumas informações, porém, 

precisa do apoio da ACE para adequação do conteúdo e apresentação. Também pediu 

para que os representantes do grupo enviem notícias que podem ser de interesse para 

divulgação internacional. 

ITEM 8) Outros assuntos. a) A representante titular do DEPAVE-2 pediu a substituição 

dos representantes titular e suplente do DEPAVE-2, ou seja, Cyra Malta  Olegário da 

Costa e Marcio Amaral Yamamoto, que a partir desta reunião passa a ser representado 

por Carla Martin Bianco e Guilherme Brandão do Amaral, respectivamente. 

b) Ficou acordado que a nova composição do grupo irá contar com a participação do 

representante do DEPAVE-4, Francisco Gallego Pereira, como Membro Titular. c) Foi 

solicitado por alguns integrantes do grupo que nas próximas reuniões as discussões 
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girem apenas sobre os temas relativos à pauta da reunião. A coordenadora do grupo 

solicitou que as reuniões tenham início no horário marcado e informou que não pode 

fixar um horário para o término, uma vez que irá depender da demanda de trabalho e 

objetividade no tratamento dos assuntos contidos na pauta da reunião. 

A data da oitava reunião foi previamente agendada para o dia 08/09/2009, às 14:00 

horas. Não havendo mais nada a ser destacado, assinam a presente Ata: 

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

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

Anelisa Ferreira de Almeida (S) - 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......................................................................... 

Juliana Hanyu Hirose (T) - DECONT.............................................................................. 

Francisco Gallego Pereira (C) - DEPAVE-4.................................................................... 

Carla Martin Bianco – DEPAVE-2...................................................................................... 

Guilherme Brandão do Amaral - DEPAVE-2..................................................................... 

 

 

 

Representantes: (T) Titular; (S) Suplente; (C) Convidado. 
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