
 

Ata da 2º Reunião Ordinária da Comissão  Municipal de  Adaptação à  
Mudança do Clima - 2016 

  

Aos dezessete dias de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 9 
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da SEDURB, sito à Praça dos 
Expedicionários, 10, 11º andar, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária da 
Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima.  Estavam 
presentes: Nelson Gonçalves de Lima Júnior, José Marques Carriço e 
Eduardo Kimoto Hosokawa (SEDURB), Marise Céspedes Tavolaro e 
Otávio Amato Dias (GPM/PMS), Ernesto Kazuwo Tabuchi (SEMAM/PMS), 
Marco Aurélio Neves da Silva, (SESERP), Antônio de Freitas Ferreira e 
Adilson Luiz Gonçalves (SEPORT/PMS), Marcos Pellegrini Bandini 
(DEFESA CIVIL), Márcio da Silva Lara e Emerson Couto Fernandes 
(SEDES/PMS). Também presentes os convidados: Gunther Graf Junior e 
Pâmela Pereira de Araújo. E dando início a reunião o Coordenador da 
Comissão, Secretário Nelson Gonçalves de Lima Junior iniciou 
agradecendo a presença de todos. Dando continuidade, foi apresentada 
siglas para a aprovação da abreviação do nome da Comissão. Foram 
apresentadas duas sugestões: CMMC e COMANC, sendo aprovada a 
CMMC. O coordenador Nelson solicitou a inversão da pauta por motivos 
de força maior. Passando ao terceiro item de pauta análise e aprovação 
da minuta do Regimento Interno da Comissão Municipal de Adaptação à 
Mudança do Clima. Na sequência, a senhora Marise solicitou que fosse 
inserido no texto da minuta as justificativas de ausências e as atribuições 
do Coordenador no Regimento Interno da Comissão.  O coordenador 
Nelson ressaltou a importância da apresentação dos Santos Novos 
Tempos. O senhor Eduardo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(SEDURB) sugeriu as apresentações de projetos, trazidos de outras 
Secretarias Municipais, sobre o tema em discussão. O senhor Márcio Lara 
da SEDES informou que na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico (SEDES) não há projeto ligado ao tema em questão. O senhor 
Eduardo retomou a palavra e deu início a discussão do segundo item da 
pauta com a apresentação do Projeto Metrópole, juntamente com o senhor 
Ernesto da SEMAM. Após o término da apresentação a mesma será 
encaminhada por e-mail a todos os representantes. Dando continuidade, o 
senhor Adilson da SEPORT solicitou a palavra e informou a existência de 
estudos de drenagem feitos através de parceria entre a Universidade 
Federal de São Paulo (USP) e pela Companhia Docas do Estado de São 
Paulo (CODESP) e fez menção aos estudos no que se refere ao tempo de 
pesquisa. O senhor Marco Aurélio da SESERP fez referência aos estudos 



realizados em Universidades em paralelo, por exemplo, como perfil praial. 
O senhor Marcos Bandini da DEFESA CIVIL fez menção quanto às 
políticas públicas e quanto à políticas complementares e suas vertentes 
em relação as mudanças climáticas como realizadas pelo Projeto 
Belmont. O senhor Adilson da SEPORT sugeriu que a   Universidade de 
São Paulo (USP) apresentasse nessa Comissão um relatório definindo os 
recursos que se fizerem necessários para os estudos de dragagem e 
clima. O senhor Marcos Bandini da DEFESA CIVIL retomou a palavra e 
fez menção quanto as medidas adaptativas como: dragagem, implantação 
de sistemas de comportas, estações de bombeamento e recuperação de 
manguezal e enfatizou sobre a Política Pública da Mudança Climática e 
finalizou solicitando prioridade em relação ao tema. O senhor Gunther da 
SEDURB, sugeriu a criação de um grupo para CMMC, tendo em vista, a 
necessidade de envio de materiais através de e-mail. O senhor Marcos 
Bandini retomou a palavra e sugeriu a criação de um setor responsável 
pelo saneamento.  Em seguida, o senhor Ernesto da SEMAM acordou 
com a Comissão de apresentar material sobre água, esgoto, resíduos e 
saneamento. Passando ao quarto item da pauta, assuntos gerais, o 
senhor Antônio de Freitas Ferreira solicitou ressaltar abrangência do tema 
em discussão para  a Região Metropolitana da Baixada Santista e se 
comprometeu a convidar os pesquisadores da Universidade de São Paulo 
(USP) que estão fazendo estudos de transportes de sedimentos no canal 
de Santos conforme contratado pela Companhia Docas do Estado de São 
Paulo (CODESP), intitulado “Estudo e Pesquisas de Obras para utilização 
morfológica Náutica e Logística do Canal de acesso do Porto de Santos” . 
O senhor Bandini pediu a palavra e solicitou a inclusão do estudo do 
Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). Na sequência a senhora 
Marise informou que o processo quanto a inclusão da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) será aberto e encaminhado para o Gabinete Municipal do 
Prefeito (GPM). O vice coordenador Eduardo da SEDURB, retoma a 
palavra e encerrou agradecendo a presença de todos, e como nada mais 
havia a ser tratado, às 11 horas e quarenta minutos, o Vice Coordenador 
Eduardo Kimoto Hosokawa, 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 Vice Coordenador Eduardo Kimoto 
Hosokawa ________________________________. 


