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REUNIÃO GTB – 35 

 

ASSUNTO: 35ª Reunião do GTB 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387, andar térreo – Paraíso (SVMA) 
DATA: 14 /12/2012 – Das 9:30 às 12:00 horas 
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco ( T ) - SVMA-G (Coordenadora) 
Ana Maria Brischi ( S ) – DEPAVE-3 
Francisco Gallego Pereira ( T ) - DEPAVE-8 
Eduardo Panten ( T ) – DEPAVE-5 
Daniel Mendes de Moraes Frazão ( T ) – DEPAVE-1 
Paula Caroline dos Reis Oliveira ( T ) – DECONT-G 
Otávio Prado ( R ) – DEPLAN -G 
Daiana Aparecida Damião Gonzalo ( T ) – DGD-G 
Débora Cristina Santos Diogo ( S ) – DGD-G 
Alessandro Mendonça Mazzoni ( C ) – DGD –Leste 
Paula Ruschi ( C ) – DEPAVE-1 
 

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

 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Encaminhamentos e providências relativos à 34ª reunião; 

2. Reunião sobre o WikiFlora na IBM - Brasil; 

3. Apresentação do Processo nº 2011 - 0.315.337 – 0, para emissão de parecer; 

4. Integração do Plano pela Biodiversidade ao de Mudança do Clima; 

5. Detalhamento das Ações do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 

Biodiversidade; 

6. Outros assuntos.  

ATA 

 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências relativos à 34ª reunião.  

A Coordenadora do grupo inicia a reunião informando a inclusão, pela Assessoria de 

Comunicação e Eventos da SVMA, do link pelo qual poderão ser acessadas as 
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informações sobre a produção do Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade, desde a sua 

criação, no site da PMSP/Verde e Meio Ambiente/ Biodiversidade/ GT Biodiversidade:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/biodiversidade/index.ph

p?p=48078. Informa, ainda, que devido a compromissos em São Paulo, Dr. Eduardo Jorge 

não participou do Evento paralelo Cities for Life , realizado durante a COP 11, na cidade 

de Hyderabad, Índia. O Relatório Final sobre a Conferência da Partes foi encaminhado 

para todos os representantes do GTB, e pode que pode ser acessando pelo link: 

http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-35-en.pdf . 

ITEM 2) Reunião sobre o WikiFlora na IBM – Brasil.  

Ana Brischi e Francisco Pereira relatam a reunião na IBM – Brasil, onde também 

participaram Angela Branco, Anelisa Magalhães  e Letícia da Informática. Relatam sobre o 

desenvolvimento de um aplicativo móvel para coleta de dados e plataforma para 

armazenamento e análise de dados para a classificação botânica da flora brasileira, 

assessorados por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), 

em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Angela esclarece 

que o contato para a reunião foi por meio do representante da Fundação Clinton no Brasil, 

e que o assunto deverá ser levado às instâncias superiores da futura administração 

municipal, principalmente devido ao desenvolvimento de um outro aplicativo voltado às 

“Smart Cities”, denominado Sensor Cidadão, que configura uma importante ferramenta 

para a gestão de cidades. 

ITEM 3) Apresentação do Processo nº 2011 - 0.315.337 – 0, para emissão de parecer. 

Francisco Pereira informa que o processo foi analisado pelo DEPAVE -8  e remetido para 

o DEPAVE -3. Ana Brischi, representante do DEPAVE-3, informa que a vistoria na área foi 

realizada pela manhã e que irá preparar o relatório para apreciação do GTB. Após um 

relato sobre o pedido de poda e remoção de árvores ficou acordada a necessidade de 

elaboração de um relatório conclusivo para envio ao GTB, visando dar prosseguimento do 

Processo. 

ITEM 4) Integração do Plano pela Biodiversidade ao de Mudança do Clima. 

Referente à atuação conjunta com a Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana, Débora Diogo, representante do DGD, informa que foi organizado um encontro de 

ação integrada pelo Núcleo Leste 2, Defesa Civil, ATOS da Coordenação das 
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Subprefeituras e SMS /PAVs para que os APAS, Agentes de Promoção Ambiental do 

PAVs, Gerentes das UBS e demais envolvidos da SMS tivessem acesso às informações 

sobre as mudanças climáticas, legislação correlata, formação em curso sobre a Percepção 

do risco geológico e de enchentes, promovida pelo DGD Leste 2 e o preenchimento de um 

questionário para levantar onde há áreas de alagamento e inundação, características 

principais de moradia, acesso, e vulnerabilidade dos moradores. Esses dados serão 

entregues para a Defesa Civil via Ronaldo Malheiros que é membro do Grupo de Trabalho 

Sustentabilidade e Saúde do Comitê da Mudança do Clima, para que ele compile e possa 

ter um mapeamento dessas áreas, visando ações preventivas e educativas conjuntas 

entre: SVMA/DGDs e CADES Regionais, SMS/PAVs, SUVIS, UBS, ATOS e 

Subprefeituras e DREs SME. Débora Diogo informa, ainda, que desde março de 2012 vem 

sendo realizada a formação preventiva: Percepção do risco geológico e de enchentes, 

curso promovido pelo Núcleo leste 2 em parceria técnica com ATOS e Defesa Civil com 

público alvo: Agentes de Saúde do Programa de Saúde da Família, Conselheiros dos 

CADES Regionais, lideranças das comunidades de risco, gestores públicos, a exemplo 

dos CODDECs, GCM Ambiental e servidores das subprefeituras e educadores. Até o 

momento o curso já foi realizado nas subprefeituras: Vila Prudente, Penha, Ermelino, 

Aricanduva, Perus, Parelheiros, Capela do Socorro e Guaianases. Angela Branco, 

também coordenadora do GT Sustentabilidade e Saúde do Comitê Municipal da Mudança 

do Clima e Ecoeconomia, apresenta um relato da sua fala, sobre biodiversidade, na 32ª 

reunião do Comitê Municipal da Mudança do Clima e Economia, realizada no dia 13/12 

último, considerando que por meio do GT Saúde a implantação do “Plano Municipal de 

Estratégias e Ações pela Biodiversidade” constou no documento das “Diretrizes para o 

Plano de Ação da Cidade de São Paulo para Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas”, como segue: 1) O GT Saúde não se restringiu sua atuação somente aos 

termos da Lei Municipal da Mudança do Clima; 2) Uma característica da área e dos 

profissionais de saúde é antever o problema para intervir no meio, por meio da vigilância, 

e estar preparado para proteger e socorrer a vida. 3) Apesar da pouca integração com 

outras áreas e secretarias, houve uma grande integração entre a Secretaria Municipal da 

Saúde e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 4) Por meio do Plano pela 

Biodiversidade pode-se atuar na proteção dos recursos naturais, preservação de áreas 
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naturais remanescentes, ampliação de áreas verdes, agricultura, proteção da fauna 

silvestre, vigilância ambiental e promoção da saúde; 5) Apresentados alguns dados 

referentes ao número de parques municipais, plantios na cidade, inventário da fauna, entre 

os anos 2008 a 2010 e de 2010 a 2012; 6) Os impactos positivos de áreas verdes e da 

maior biodiversidade sobre o clima, a saúde e a vida; 7) Sugerido que no “Relatório das 

Ações pela Biodiversidade da Cidade de São Paulo – 2012” tenha como sub-título 

“Reflexos sobre o Clima e na Promoção da Saúde”. 8) Que essas medidas integram as 

políticas públicas sobre Biodiversidade e da Mudança do Clima por meio de ações 

concretas e mensuradas. Essas considerações constam na ata  da 16ª reunião do Grupo 

de Trabalho Sustentabilidade e Saúde do Comitê Municipal da Mudança do Clima e 

Ecoeconomia, também realizada no dia 13/12/2012. Após o relato, o Grupo concordou 

com as questões que foram apresentadas ao Comitê e acatou a sugestão do item 7. 

ITEM 5) Detalhamento das Ações do Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais 

pela Biodiversidade.  

Informado pela coordenadora do GTB que o detalhamento das estratégias e das ações do 

Plano Municipal será realizado após a criação de um Programa de Preservação e 

Proteção da Biodiversidade Paulistana para a implementação do Plano Municipal de 

Estratégias e Ações Locais pela Biodiversidade para a definição de metas para 2015 e 

2010”, conforme previsto no Item 8.19 do respectivo plano. Esclarece que todas as 

contribuições estão registradas e lembra que o Programa deverá ser criado no início da 

nova administração, e que preferencialmente deverá ser conduzido por uma secretaria 

próxima ao Gabinete do Prefeito, como a Secretaria do Governo Municipal, uma vez que 

se trata de um plano municipal e cuja execução envolve diversas secretarias. 

ITEM 6) Outros assuntos. 

a) Daniel Frazão relata que o DEPAVE 1 apresentou as obras de permeabilização 

realizadas pela compensação ambiental do TCA 110/09 proveniente da implantação da 

Nova Marginal Tietê. As obras de permeabilizações criam novas áreas verdes para São 

Paulo, o processo é feito primeiramente pela remoção do asfalto, até encontrar o solo 

natural, após isso o solo é preparado para recepcionar o plantio de forração e de espécies 

arbóreas. As obras estão sendo realizadas nas subprefeituras da Sé, Mooca, Casa Verde, 

Pirituba, Freguesia do Ó, Santana, Lapa e Penha. Já foram realizadas a abertura de 
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15.000m² em 28 áreas, com previsão de alcançar a montante de 20.000m². A 

permeabilização contribui para desafogar o sistema de drenagem urbana, para melhorar o 

micro clima (temperatura e umidade),  para melhorar a paisagem e funciona como atrativo 

da fauna. b) A data da trigésima sexta reunião foi agendada para o dia 27/12/2012 . Não 

havendo mais nada a ser destacado assinam a ata os membros integrantes do GTB que 

participaram da reunião: 

Angela Maria Branco .............................................................................................................. 

Ana Maria Brischi .................................................................................................................... 

Francisco Gallego Pereira ...................................................................................................... 

Eduardo Panten ...................................................................................................................... 

Daniel Mendes de Moraes Frazão .......................................................................................... 

Paula Caroline dos Reis Oliveira ............................................................................................ 

Otávio Prado ........................................................................................................................... 

Daiana Aparecida Damião Gonzalo .......................................................................................  

Débora Cristina Santos Diogo ................................................................................................ 

Alessandro Mendonça Mazzoni .............................................................................................. 
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