
Ata da reunião do Studio Cidades e Biodiversidade  
15 de março de 2013 
Escritório Verde | 15h 

Objetivos:  

Apresentação das metas de pesquisa dos grupos para o semestre; 

Número de participantes da reunião: 18 

 

 A reunião se iniciou às 15:30h com a conversa sobre os trabalhos realizados no ano 

passado pelo grupo Biodiversidade para que o grupo organizasse suas metas para este 

semestre.  

 O grupo de Urbanização e Geografia reapresentou seus objetivos e então surgiu a 

necessidade de se relacionar com o de Biodiversidade para a produção de mapas, além da 

antiga parceria com o grupo de Legislação, que se apresentou em seguida. 

 Esse grupo estudará o caso da SANEPAR e abordará a questão do pagamento de 

serviços ambientais. Esse último assunto gerou uma discussão acerca dos valores monetários 

que são dados para serviços ambientais, que foi também estudado pela equipe de Economia 

Urbana durante o ano de 2012. O grupo de Legislação ainda apresentou uma ideia para evento 

na semana do dia 5 de junho (dia mundial do meio ambiente): cada equipe seria responsável 

por administrar uma palestra, com abertura para a comunidade. Surgiram então, algumas 

ideias sobre trazer palestrantes da SPVS, da Associação dos Arquitetos e outros. Surgiu 

também a ideia de expor ao evento da semana do dia 5 de junho uma feira de agricultura 

urbana, onde se trocariam informações e materiais agrícolas. 

 A apresentação do grupo Governança e Gestão foi feita pela Marta e estreitará 

conexões de trabalho com o grupo de Legislação. 

  Nesse momento, foi então assinada por todos os integrantes do Studio uma carta a 

ser enviada para o secretário da SMMA, Prof. Dr. Renato Eugenio de Lima, convidando-o para 

apresentar seu trabalho para os integrantes. 

 Por fim, o Claudio conversou com o grupo sobre a Casa da Videira e, lançando um 

olhar sobre a família e a casa, apontou essa última como centro de consumo, fazendo-nos 

pensar no impacto gerado pela família, que passa da capacidade de remediação. A exemplo de 

nossos antepassados, dever-se-ia pensar em voltar a tratar a casa como produtora e trabalhar 

com produtos e ferramentas conviviais, transformando o convívio não só familiar, mas 

também na comunidade. 

 


