
Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de
Adaptação à Mudança do Clima – 2016

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às

dez  horas  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 9ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de

Adaptação  à  Mudança  do  Clima  com  a  presença  dos  membros  cujas

assinaturas  seguem  em  lista  de  presença,  anexa.  E  foram  justificadas  as

seguintes  ausências  dos  senhores:  Renan  (UNISANTA),  Ernesto  (SEMAM),

Marise (GPM), Nelson(SEDURB) e Thiago(UNICAMP). Dando início à reunião

o senhor Eduardo, 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. Continuando, o senhor Rezende comentou que Sr.

Alfredine da Codesp comentou em uma reunião, que eles estão pagando um

estudo feito pela USP, e que a dragagem não é com eles, mas o Sr. Rezende

afirmou que  terá que dragar e fazer um mole em Santos, para se fazer um

canal,  onde  entrem  e  saiam  navios  como  é  feito  na  Holanda.  E  eles

(holandeses) possuem draga que trabalham 24 horas por dia o ano inteiro. O

Sr. Marco (SESERP) comentou que a primeira reunião que ele teve com foi em

2013 e já se tinha definido que teria a necessidade de fazer um mole naquela

época, porém já sabemos que o mole no momento é a melhor solução, isso, já

é um avanço. O Sr. Eduardo (SEDURB) comentou que quando o Sr. Alfredini

fala, ele mais defende o porto pela visão que ele tem, do que o estudo em si,

pois eles vão estudar uma vertente somente e na verdade teremos que estudar

outras mais (marés, ventos, etc.), outros estudos que não estão contemplados

neste  estudo.  O  Sr.  Marco  (SESERP)  questionou  já  que  esse  modelo  de

estudos  deles  não  contempla  outras  vertentes,  porém  eles  conseguem

determinar o restante. E o Sr. Eduardo (SEDURB) diz que eles vão estudar

uma parte, somente, o que foi contratado. E nesse estudo irá resolver o lado da

ponta  da  praia,  porém no  Guarujá,  vai  perder  areia.  A Sra.  Juliana  (SMS)

questionou  a  respeito  do  eixo  temático  e  das  políticas  setoriais.  O  Plano

Nacional só fala da água, qualidade da água, e disse que sua Secretaria tem

outros  programas,  por  exemplo,  vídeo  desastres,  que  é  um  programa  do

ministério da saúde e que entramos depois para verificar toda a problemática

que diz respeito à saúde, ou seja, fazemos a vigilância do pós desastre. Com

isso fazemos uma prevenção do que pode vir ocorrer. Se tiverem uma série

histórica pode-se fazer uma correlação dos eventos, se aumentou ou não etc.,

mas isso não é rotina,  mas se quiser  saber,  isso é possível.  O Sr.  Carriço

(SEDURB),  citou  as  questões  dos  objetivos  específicos  que  sobrepõe  aos



outros  então  fica  mais  complexo.  E  que  o  objetivo  está  fechado.  E  disse

também o que procurou fazer foi uma descrição do processo de ocupação do

Município com o foco em demonstrar nos problemas que temos que rebater

nas  questões  ambientais  e  com  mais   características  do  desenvolvimento

urbano. Dentro da macro-zona insular, tem-se as macro áreas, centro, morro,

leste etc. e termina-se escrevendo o porto, que tem uma interface importante

dentro do ponto de vista dessa questão que estamos abordando. E fazer uma

revisão geral do texto. Falou das questões das referências, todos que citarem

tem que  mandar  a  parte,  pois  será  feito  um trabalho  de  sistematização,  e

também colocar na norma.  O Sr. Eduardo (SEDURB) comentou que a parte do

prefácio seria elaborada pelo pessoal da metrópole e ficaram bem satisfeitos

em fazê-lo.  O  Vice-Coordenador  Sr.  Eduardo  questionou  se  alguém queria

fazer  uso  da  palavra.  Como ninguém se  pronunciou,  o  mesmo encerrou  a

reunião,  agradecendo a presença  de todos.   Como nada mais  havia  a  ser

tratado, às 10 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 _________________________.

 

 


