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REUNIÃO GTB – 36 

 

ASSUNTO: 36ª Reunião do GTB 
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387, 10º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 27 /12/2012 – Das 9:30 às 12:00 horas 
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco ( T ) - SVMA-G (Coordenadora) 
Ana Maria Brischi ( S ) – DEPAVE-3 
Leo Ramos Malagoli ( S ) - DEPAVE-8 
Luiz Paulo Meinberg Sacchetto Jr. – DEPAVE-1 
Otávio Prado ( R ) – DEPLAN -G 
 

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

 

ITENS DA PAUTA 

 

1. Encaminhamentos e providências relativos à 35ª reunião; 

2. Análise do Processo nº 2011 - 0.315.337 – 0; 

3. Outros assuntos. 

ATA 

 

ITEM 1) Encaminhamentos e providências relativos à 35ª reunião.  

A coordenadora do GTB, Angela Branco, informa que será entregue à Assessoria de 

Comunicação e Eventos as apresentações referentes ao tema biodiversidade que foram 

feitas no Brasil, em Zagreb – Croácia, Durban – África do Sul, Bergrivier - África do Sul, 

para serem disponibilizadas no link GT Biodiversidade, no site da SVMA/PMSP.  

ITEM 2) Análise do Processo nº 2011 - 0.315.337 – 0. 

Dando prosseguimento a analise do Processo que trata de poda e remoção de árvores 

que teve início na última reunião do GTB, realizada no dia 14/12/12, segue a transcrição 

da informação encaminhada ao DEPAVE/ DPAA, no respectivo processo: 

“Informamos que, em atenção à solicitação para análise do Plano de Manejo para 

Espécies Vegetais Exóticas Invasoras, conforme Portaria nº 154/SVMA-G/2009, 
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complementada pela Portaria nº 19/SVMA-G/2010, o presente processo foi  analisado 

em reuniões do Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade (GTB) ocorridas nos dias 

14/12/2012 e 27/12/2012. Dessa forma, segue a conclusão da análise realizada pelo 

Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade (GTB) sobre o pedido para poda e remoção 

de árvores:  

• Ratificação do parecer da Divisão Técnica de Unidades de Conservação e 

Proteção da Biodiversidade e Herbário, contida às fls. 162; 

• Ratificação do parecer da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da 

Fauna Silvestre (DEPAVE-3), contido às fls. 165 a 167; 

• Indicação para a preservação das espécies nativas existentes na área, 

principalmente por se trata de uma Área de Preservação Permanente (APP) em 

processo de regeneração; 

• Ressalta sobre a importância do maciço florestal na APP, junto ao córrego, para a 

manutenção da fauna nativa da região, não recomendando a remoção dos 

exemplares arbóreos requeridos no respectivo Plano de Manejo; 

• Indicação de uma avaliação técnica visando à poda ou a remoção das árvores que 

ofereçam um risco real de queda, atendendo aos requisitos técnicos e legais 

cabíveis; 

• Indicação contrária ao uso de herbicida. 

Informamos, ainda, que esta manifestação consta na ata da 36ª reunião do Grupo de 

Trabalho sobre Biodiversidade”.  

O documento seguiu com a data do dia 27/12/2012. 

ITEM 3) Outros assuntos. 

a) Ana Brischi, DEPAVE-3, distribuiu exemplares do Guia das Aves da Cidade de São 

Paulo, lançado no último dia 19/12 no Parque do Ibirapuera aos presentes na reunião. b) 

A data da trigésima sétima reunião não foi previamente agendada. 

 

 

AMB 


