
Ata da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de 
Adaptação à Mudança do Clima - 2016 

 
Aos dezesseis dias de março 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 3ª Reunião 
Ordinária da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do 
Clima. Estavam presentes: José Marques Carriço e Eduardo Kimoto 
Hosokawa (SEDURB), Marise Céspedes Tavolaro e Otávio Amato 
Dias (GPM/PMS), Antônio de Freitas Ferreira e Adilson Luiz 
Gonçalves (SEPORT/PMS), Ernesto Kazuwo Tabuchi 
(SEMAM/PMS), Marcos Pellegrini Bandini (DEFESA CIVIL), Márcio 
da Silva Lara e Emerson Couto Fernandes (SEDES/PMS), Nilson 
da Piedade Barreiro (SIEDI). Ausências justificadas: Nelson 
Gonçalves de Lima Júnior (SEDURB), Marco Aurélio Neves da 
Silva, (SESERP). Também presentes os convidados: Gunther Graf 
Junior e Pâmela Pereira de Araújo. Dando início a reunião o senhor 
Eduardo, iniciou agradecendo a presença de todos e justificou a 
ausência do coordenador Nelson, por compromissos assumidos 
anteriormente. Em seguida, consultou os membros do CMMC sobre 
a aprovação da ata da reunião anterior, previamente enviada por e-
mail. Como não houve manifestação contrária, a mesma foi 
aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor Eduardo 
passou a palavra ao senhor Marcio Lara da SEGES onde foi 
apresentado o “Programa Santos Novos Tempos”. Ao término da 
apresentação o senhor Eduardo (SEDURB) informou a Comissão 
que a referida apresentação estará disponibilizada através dos e-
mails, que será enviada pela secretária, a senhora Simone 
Bernardo Gonçalves.  Na sequência, abriu a palavra. O senhor 
Marcos Bandini (Defesa Civil) sugeriu que a CMMC recomendasse 
a atualização do cadastro de drenagem, assunto este abordado na 
reunião anterior, sendo aprovado pelos presentes. O senhor 
Eduardo retomou a palavra e deu inicio a discussão do terceiro item 
da pauta com a análise e aprovação da Minuta do Regimento 
Interno da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima 
– 2016. O senhor Eduardo (SEDURB) informou a Comissão as 
ressalvas feitas pela senhora procuradora do Município (Renata 
Helcias). O senhor Ferreira (SEPORT) sugeriu o envio a PROJUR 
para aprovação da referida minuta. A senhora Marise solicitou a 
palavra e fez um breve relato das complementações da 
Procuradoria e sugeriu o retorno a PGM para aprovação.  Seguindo 
a ordem do dia o Vice Coordenador passou ao quarto item da 
pauta, assuntos gerais e o senhor Adilson informou que fará contato 



na USP para a apresentação do Projeto. O senhor Bandini fez 
menção quanto a gravidade das chuvas que ocorreram no dia 28 de 
fevereiro de 2016. O senhor Eduardo (SEDURB) sugeriu que fosse 
feita uma apresentação pelo senhor Bandini (Defesa Civil) para a 
próxima reunião da Comissão. Ainda em assuntos gerais, o senhor 
Carriço da SEDURB divulgou a realização da 6ª Conferência 
Municipal da Cidade que, acontecerá nos próximos dias 03 e 04 de 
junho de 2016. O Vice Coordenador Eduardo da SEDURB, retoma 
a palavra e encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, e 
como nada mais havia a ser tratado, às 11 horas e trinta minutos, o 
Vice Coordenador Eduardo Kimoto Hosokawa, deu por encerrado 
os trabalhos. Eu Simone Bernardo Gonçalves 
______________________________, lavrei a presente ata que, 
após lida e aprovada, será ao final subscrita pelo Vice Coordenador 
Eduardo Kimoto Hosokawa _______________________________. 


