
Ata da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de 
Adaptação à Mudança do Clima - 2016 

 
Aos vinte dias de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 09 horas e 
trinta e cinco minutos, na sala de reuniões da SEDURB, sito à 
Praça dos Expedicionários, 10, 11º andar, realizou-se a 4ª Reunião 
Ordinária da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do 
Clima. Estavam presentes: José Marques Carriço e Eduardo Kimoto 
Hosokawa (SEDURB), Marise Céspedes Tavolaro (GPM/PMS), 
Antônio de Freitas Ferreira (SEPORT/PMS), Ernesto Kazuwo 
Tabuchi (SEMAM/PMS), Marcos Pellegrini Bandini (DEFESA CIVIL), 
Emerson Couto Fernandes (SEDES/PMS), Marco Aurélio Neves da 
Silva (SESERP). Ausências justificadas: Nelson Gonçalves de Lima 
Júnior (SEDURB), também presentes os convidados Danielle A. de 
Carvalho (UNESP) e Fernando Mello (SEMAM). 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 
Bandini (DEFESA CIVIL), que fala brevemente sobre a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde cita que devem ser 
articuladas as políticas setoriais dando ênfase no Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Em seguida, faz 
uma apresentação do PMRR (Plano Municipal de Redução de 
Riscos) onde citou a atualização do mapeamento de áreas de risco, 
ações preventivas de correção que tem por finalidade melhorar a 
segurança das pessoas que residem nos morros da cidade. E 
também a Carta de Suscetibilidade onde explicou que a mesma   já 
existe a dois anos na Baixada e seis municípios já tem suas cartas 
elaboradas, dentre eles Santos e que esta serve como instrumento 
de auxílio na elaboração de ações de planejamento territorial, 
ambiental e urbano do município, bem como promover ações de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas 
sujeitas a eventos de riscos naturais ou motivadas por ocupação 
urbana desordenadas. E também diz que estas informações estão 
disponibilizadas no SIGSANTOS.O Sr. Ernesto (SEMAM) cita um 
acordo que será assinado em Nova York que se trata de Metas de 
Mudanças Climáticas que será assinado por vários países do 
mundo. E fala também que o Plano de metas do Município tem que 
estar de acordo com o de Metas Nacional, ou seja, o que o 



Município vai ter como meta de redução de emissão de gases de 
efeito estufa e diz que o Brasil tem intenção de meta de redução de 
35%. A Srta. Danielle (UNESP) questiona se o Município de Santos 
tem um levantamento de emissão de gases de efeito estufa. O Sr. 
Ernesto (SEMAM) cita o Plano de Mobilidade Urbana e também fala 
sobre Ação Educacional e mudança de comportamento em relação 
ao consumo para as próximas gerações. O Sr. Carriço (SEDURB) 
apresentou um Processo metodológico de elaboração de Plano 
para a Comissão. O Sr. Bandini (DEFESA CIVIL) questiona a 
possibilidade de mudar de Adaptação para o Plano de Mudanças 
Climáticas e também sugere subgrupos dentro da Comissão para 
trazer contribuições. O Sr. Eduardo retoma a palavra e entra em 
Assuntos Gerais onde fala da importância de se ter um grande 
número de pessoas envolvidas no tema e também das questões 
problemáticas das drenagens. O Sr. Bandini (DEFESA CIVIL), cita 
os problemas das tubulações que não são adequadas e dá como 
exemplo a Av. Rangel Pestana, próximo a Arena Santos. 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 quarenta e seis 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 _______________________________. 
  


