
Ata da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de
Adaptação à Mudança do Clima – 2016

Aos dezesseis dias  do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às

nove horas e  quarenta 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 foi  justificada a seguinte

ausência  do  senhor: 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. O Sr. Eduardo (SEDURB), passou a palavra para o Sr. Ernesto

(SEMAM), que apresentou quatro estagiários de engenharia da sua Secretaria

e que fizeram uma breve apresentação de um projeto sobre  fonte de energia

alternativa para a cidade Santos. O Sr. Eduardo(SEDURB), comentou que para

a próxima reunião extraordinária  dia  28-11,  já  se têm algumas informações

copiladas  para  a  apresentação  que  será  feita  para  o  Sr.  Prefeito  Paulo

Alexandre a se confirmar no próximo dia 30-11 na sala de situação. A Sra.

Marise(GPM),  sugeriu  que  fosse  entregue  esse  estudo,  porém  ,que  fosse

estendido  o  prazo,  de  mais  um  ano(segundo  o  Decreto),   para  que  esse

material estivesse mais amadurecido,  do que  nessa primeira proposta ,que

será  entregue  no  prazo  estabelecido.  Sendo  assim,   com  esse  prazo

estendido  ,indo  atrás  de  recursos,  informando  a  população,  universidades,

fazendo  seminários,  workshops  e  afins.  O Sr.  Eduardo,(SEDURB),  solicitou

que,  conforme foi  combinado  em reuniões  anteriores,  que  o  material  fosse

encaminhado a ele para que se amplie as informações já existentes. O Sr.

Ernesto(SEMAM), comentou que nas suas informações já elaboradas, surgiu

uma dúvida de onde encaixá-la nos itens do sumário.  A Sra.  Marise(GPM),

comentou que tem o problema de verba  hoje,  para se trazer  pessoas,  de

lugares mais distantes, como Brasília,  para os seminários, workshops e etc. A

idéia é colocar esse problema em questão.  O Sr. Galvão (SEDURB),comentou

que  esses  seminários  são  interessantes  porque  trazem  conhecimentos  e

informações. A. Sra Daniele (UNIFESP) comentou que  um dos motivos do

plano ainda estar em andamento, e porque cada um trabalha em uma área e

às vezes não necessariamente tem a capacitação necessária no tema, e se

teria como solicitar essa capacitação para o Prefeito. O Sr. Ernesto(SEMAM)

comentou,  que  nós  aqui  de  Santos,  estamos  sendo  os  pioneiros  sobre  o

assunto  em  questão,  poucas  pessoas  no  mundo,  no  Brasil  tem  esse

conhecimento. O Sr. Eduardo (SEDURB),citou sobre a elaboração e algumas

alterações feitas no sumário e o também comentou do prazo até dia 28-11 para



que  se  façam  esses  ajustes  finais. .  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 _________________________.


