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Ata da 1º Reunião Ordinária da Comissão  Municipal de  Adaptação à  
Mudança do Clima - 2016 

 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às 
14 horas e trinta minutos, na sala de reuniões da SEDURB, sito à Praça 
dos Expedicionários, 10, 11º andar, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária da 
Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima.  Estavam 
presentes: Nelson Gonçalves de Lima Júnior(SEDURB/PMS), José 
Marques Carriço (SEDURB/PMS), Eduardo Kimoto Hosokawa (SEDURB), 
Marise Céspedes Tavolaro (GPM/PMS), Otávio Amato Dias (GPM/PMS), 
Ernesto Kazuwo Tabuchi (SEMAM/PMS), Marco Aurélio Neves da Silva, 
Carlos Tadeu Eizo (SEMAM/PMS), Antônio de Freitas 
Ferreira(SEPORT/PMS), Adilson Luiz Gonçalves (SEPORT/PMS), Marcos 
Pellegrini Bandini (DEFESA CIVIL), Emerson Couto Fernandes 
(SEGES/PMS), Marcus Vinícius de Lucena Sammarco (FPTS/PMS). 
Estavam presentes os convidados: Erika Zancaner Arvati 
(SESERP/ZOI/PMS). O Coordenador da Comissão, Secretário Nelson 
Gonçalves de Lima Junior deu início a reunião agradecendo a presença de 
todos e fez breve relato sobre a importância do tema da Comissão. Em 
seguida, deu início a eleição do vice-coordenador. O coordenador abriu a 
palavra aos presentes que tivessem interesse de se candidatar ao cargo 
de vice-coordenador, sendo sugerido pela Arquiteta Marise Céspedes 
Tavolaro, representante do Gabinete do Prefeito, a indicação do 
Engenheiro Eduardo Kimoto Hosokawa, representante da SEDURB, sendo 
aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foi feita a apresentação  
do Calendário de reuniões para a aprovação da Comissão. Sendo também 
aprovado por unanimidade. O coordenador Nelson Gonçalves sugeriu que 
a minuta do Regimento Interno da Comissão fosse  analisada para a 
proxima reunião. Finalizando o coordenador Nelson seguindo a ordem do 
dia passou para assuntos gerais e propôs para a próxima reunião a 
apresentação do Programa Santos Novos Tempos. O senhor Marcos 
Bandini (Defesa Civil)  sugeriu que fosse apresentadas palestras com 
profissionais referente ao tema em questão e fez menção quanto a 
importância do Plano Municipal de Adaptação à Mudança do Clima de  
abranger o Município como um todo (Área Insular e Área Continental). O 
Arquiteto José Marques Carriço representante da SEDURB apontou a 
necessidade dos representantes de cada Secretaria Municipal 
apresentarem seus planos e projetos em desenvolvimento para a 
Comissão e que tenham relação direta ou indiretamente com o  tema de 
adaptação a mudança do clima. O Engenheiro Ernesto  Tabuchi da  
SEMAM apontou a importância da área  da Saúde  e sugeriu a inclusão de 
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um representante da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, o Engº 
Adilson Luiz Gonçalves (SEPORT) informou que foi assinado um contrato 
entre a CODESP e a USP intitulado “Estudo e Pesquisas de Obras para a 
Otimização Morfológica, Náutica e Logística do Canal de acesso do Porto 
de Santos” e que enviaria posteriormente por e-mail a todos os 
representantes da Comissão. O Coordenador Nelson retomou a palavra e 
agradeceu a presença de todos e o empenho,  como nada mais havia a 
ser tratado, às 17h, o coordenador Nelson Gonçalves de Lima Júnior, deu 
por encerrado os trabalhos. Eu,  Wandressa Dutra de Moraes Cassiano 
______________________, lavrei a presente ata que, após lida e 
aprovada, será ao final subscrita pelo Coordenador Nelson Gonçalves de 
Lima Júnior _____________________.  

 


