
Ata da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de
Adaptação à Mudança do Clima - 2016

Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e
dezesseis,  às  catorze  horas  e  trinta  e  oito  minutos,  na  sala  de
reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDURB, sita
à Praça dos Expedicionários, número 10, 11º andar,  realizou-se a
6ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  Municipal  de  Adaptação  à
Mudança do Clima. Estavam presentes: Nelson Gonçalves de Lima
Junior,  José  Marques  Carriço  e  Eduardo  Kimoto  Hosokawa
(SEDURB),  Marise  Céspedes  Tavolaro   e  Otavio  Amato
Dias(GPM/PMS),  Antônio  de  Freitas  Ferreira  (SEPORT/PMS),
Marcos  Pellegrini  Bandini  (DEFESA  CIVIL),  Emerson  C.F.
Guimarães(SEDES) .Também presentes os convidados: Anna Paula
Peres, Nathalia Clyo Rizzo de Freitas Neves e Renata Alexandra
Nascimento Romano(SEDURB).  Dando início a reunião o senhor
Nelson, agradeceu  a presença de todos. 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 Nelson comunicou que o promotor Ricardo
Bandeira   do  Ministério  Público  Estadual  informou  que  há  uma
possibilidade de utilizar verba de multa para contratação de projetos
na área ambiental. Há  a  necessidade de que seja apresentado, o
quanto antes um cronograma ao senhor promotor. 
O  senhor  Carriço  mencionou   a  própria  natureza  do  plano  que
passa a ser também de mitigação, conforme pautado anteriormente
pelo  senhor  Bandini  e  também  mencionou  a  apresentação  da
minuta do plano para meados do mês de agosto.  Esclareceu que
se  trata  não  só  de  inundações  de  marés,  mas  também  da
concentração  de  chuvas  e  a  preocupação  com  os  morros  e
ressaltou também o sistema de alerta de inundação para a zona
noroeste.  O  senhor  Bandini  citou  que  a  política  de  proteção  e
defesa  civil  na  parte  de  estruturação  do  processo de  mudanças
climáticas está bem organizada  em nível nacional no que se refere
a eventos externos e destaca  o sistema de monitoramento e alerta.
O senhor Carriço apontou a falta das especificidades da Comissão
(drenagem da cidade,  erosão,  sistema de alerta,  monitoramento,
intervenções emergenciais de encosta). A senhora Marise indagou
que o TR vai apontar   ações emergenciais (próxima temporada de
ressacas),  e  o  senhor  Carriço   complementou    com  ações
estruturais (ações definitivas) e a necessidade de contratação de



um consultor  na  área  de  engenharia  de  portos/náutica  (área  de
projetos) .O senhor Ferreira citou que aumentou a frequência de
ressaca na Ponta da Praia e  comentou do estudo da Universidade
de São Paulo – USP,   (contratação feita  pelo  porto)  e  ressaltou
para se estudar  o guia corrente em parceria com o porto. O senhor
Carriço   questionou  qual  seria  a  forma  do  guia  corrente
(aberto/fechado)  e  a  questão  de  saneamento  (contaminação).
Também comentou o escopo a ser apresentado para o promotor. O
senhor Eduardo sugeriu em relação a TR uma consultoria/apoio ou
um ajuste no plano. O senhor Carriço propôs que seja inserido  no
decreto 7293 de 30 de novembro  de 2015 que cria a CMMC, um
artigo onde o senhor Prefeito delegue para a Comissão o poder de
tomar  resoluções que sejam necessárias.  O Vice Coordenador da
Comissão,  senhor  Eduardo,  retomou  a  palavra  e  questionou  se
alguém queria  dela  fazer  uso.  Como  ninguém se  pronunciou,  o
mesmo  encerrou  a  reunião,  agradecendo  a  presença  de  todos.
Como  nada  mais  havia  a  ser  tratado,  às  15  horas  e  cinquenta
minutos, o Vice Coordenador Eduardo Kimoto Hosokawa, deu por
encerrados 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 _______________________________.
 


