
Ata da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de
Adaptação à Mudança do Clima – 2016

Aos dezenove dias  do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dez

horas e cinco  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:  Marise  (GPM),  Samy(SECOR)  Juliana(SMS)  Nelson(SEDURB)

.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.  Dando

sequência a reunião o Sr. Eduardo citou  o item  2 ,  que  informa sobre o

Congresso  Internacional  de  Mudanças  Climáticas-INCT –  Instituto  Nacional

Ciências e Tecnologia para Mudanças Climáticas, que foi criado a seis anos,

com o intuito  de gerar conhecimentos para algumas linhas de pesquisas entre

elas segurança ambiental,  segurança energética  entre  outras.  Dentro  desse

Instituto   criado,  acabou  ganhando-se  um corpo  técnico  muito  forte  e  com

resultados que vinham de encontro com a construção do Plano Nacional de

Adaptação  de  Mudanças  Climáticas.  E  dentro  desse  contexto  INCT,  o  Sr.

Eduardo comentou que apareceu dois contatos importantes aqui para Santos,

um  deles  é  o   Coordenador  Geral  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia

Inovação e comunicação  do Novo Ministério, Sr. Márcio Rojas,  que coordena

toda parte de Mudança Climática e que leva os trabalhos adiante e também

uma  pessoa  de  fácil  acesso,  e  ele  se  propôs  a  vir  a  Santos  para  fazer

palestras,  workshops,  etc...,  pois  comentamos  que  Santos  já  tem  uma

Comissão do Clima, e que já estamos trabalhando nisso desde novembro do

ano passado e que estaríamos na fase de construção do Plano Municipal e

com isso, ele sentiu-se motivado a poiar nessa parte de construção. E a outra

pessoa de nome Mariana Egler, que também é de Brasília, mas que estavam

nesse mesmo evento em São Paulo, parou os trabalhos que estava fazendo

para participar desse Congresso, fazendo a abertura no primeiro dia, e isso já

mostra a importância do evento. E ela pessoalmente coordenou todos os eixos.

E comentou caso não consigam vir a Santos, por motivo de agenda, estariam

indicando  pessoas  com  propriedade  sobre  o  assunto,  para  que  pudessem

somar  junto  a  essa  Comissão.  O  Sr.  Bandini  perguntou  sobre  a  data  do

evento(seminário), se seria final de novembro. E o Sr. Carriço sugeriu que não

se prorrogasse muito para o final do ano por conta das provas finais e ainda no

começo de dezembro não seria interessante pela ausência das pessoas(parte

acadêmica) e acha que até o final de novembro ainda se tenha tempo. O Sr.



Ernesto (SEMAM), sugeriu uma apresentação formal do plano. O Sr. Eduardo

citou a questão do prazo, pois o decreto diz, um ano, contando com a data de

publicação 30 de novembro, podendo ser prorrogado por igual período. O Sr.

Bandini  (DEFESA CIVIL),  sugeriu um balanço até onde avançamos e como

existe a possibilidade de ser prorrogado, nós acertamos internamente a nova

data  limite  e  ao  mesmo tempo com o  aumento  desse  interesse  crescente,

abrimos a possibilidade dessa Comissão Municipal  ser refeita a partir de um

lançamento aberto  com prazo de X dias para instituições que se disponham a

constituir a Comissão, apoiar, integrar. O Sr. Ferreira (SEPORT), sugeriu que

esse  trabalho  tem que  estar  mais  desenvolvido  até  30  de  novembro,  pois

podemos  apresentar  isso  não  como  um  produto  acabado,  mas  como  um

instrumento  para  receber  contribuições.  O  Sr.   Bandini  comentou  que

praticamente  tudo  se  centraliza  na  capital  São  Paulo,  mas  nessa  questão

climática, nesse aspecto que estamos vivenciando, Santos, o porto  é o ponto

no Brasil todo, de maior atenção para os assuntos que estamos levantando .O

Sr. Eduardo(SEDURB), comentou na questão do seminário teremos um esforço

considerável para conseguir produzir os dois ( a escrita do plano e seminário).

O Sr. Ernesto (SEMAM), comentou que se têm que cobrar as contribuições do

plano,  conforme  foi  determinado  nas  reuniões  .O  Sr.  Eduardo(SEDURB),

sugeriu que fossem entreguem as contribuições do Plano até dia 27-10 e a

partir  daí  no  prazo  de  uma  semana  no  máximo,  seria  copilado  todas  as

informações  do  plano  recebidas.  E  a  princípio  o  seminário/workshop  seria

marcado para o dia 28-11 à 02-12 de 2016. E irá encaminhar e-mails  para os

membros da comissão e demais  para sugestão de propostas para o seminário.

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 11

horas  e  quarenta  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

_________________________.


