
Ata da 3º Reunião  Extraordinária  da  Comissão  Municipal  de
Adaptação à Mudança do Clima - 2016

Aos vinte e oito 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 3ª
Reunião  Extraordinária  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 da Sra Juliana(SMS). Dando início a reunião o
senhor  Eduardo,  agradeceu  a  presença  de  todos e perguntou

sobre a aprovação da ata anterior, previamente enviada por e-mail.
Como não houve manifestação contrária, a mesma foi aprovada por
unanimidade.  O  Sr.  Eduardo  (SEDURB),  comentou  que  dia  30
agora faz um ano de Decreto, de publicação da Comissão e a ideia
é de fazer uma devolutiva do que foi feito até agora para o prefeito
Paulo Alexandre, e o secretário Nelson está fazendo as tratativas
para que isso se consolide dentro do prazo estipulado no Decreto.
Comentou também que o Plano Municipal de Mudança do Clima de
Santos (PMMCS) está sendo elaborado pela Comissão Municipal
de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) em seu estado da arte
nesta primeira fase e a sugestão para a segunda fase na publicação
do  PMMCS  no  site  da  Prefeitura  e  o  maior  envolvimento  da
sociedade seja  em audiências  públicas,  workshops,  palestras  ou
seminários, pois pelo tema ser novo, há uma necessidade de uma
abordagem integrada que envolve diversas áreas do conhecimento,
apontando a necessidade do apoio, além da sociedade civil, mas
também das Universidades, Pesquisadores e Acadêmicos. Apontou
também  o  apoio  que  recebemos  tanto  dos  pesquisadores  que
representam o Brasil no Painel Intergovernamental de Mudança do
Clima  (IPCC),  como  os  técnicos  do  Ministério  da  Ciência  e
Tecnologia Inovação (MCTIC) que fazem a coordenação geral da
mudança do clima no cenário federal e também o Ministério do Meio
Ambiente  que  construiu  o   PNA,  eles  deixaram  a  disposição  a
equipe  deles  para estarem apoiando para  nós criarmos o nosso
setor de mudanças climáticas como diz o Decreto .Comentou que
várias  matérias  recebidas pelos  membros da comissão,  já  foram
copiladas,  porém  faltam  alguns  itens  do  sumário  que  precisam
ainda serem preenchidos até dia 29-11-16 para que então no dia
30-11-16  seja  feita  a  apresentação  na  sala  de  situação  para  o
prefeito. Citou também que foi discutido em reuniões o nome oficial
da Comissão que até então ficaria Plano Municipal de Mudanças do



Clima de Santos com o Decreto de 30-11 e em fevereiro foi feito um
adendo para inclusão da Secretaria da Saúde que tinha ficado de
fora  no  primeiro  Decreto.  A  Comissão  Oficial  foi  criada  como
Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima, e ficamos
para atualizar o Decreto, pois foi discutido em reuniões anteriores
que não seria uma Comissão só de adaptação mas, também de
mitigação. E ficou decido esperar atualizar o Decreto para depois
tirar a Adaptação do nome da Comissão. O Sr. Maurício citou que
ele  e  o  Sr.  Galvão(SEDURB),  estão  trabalhando  dentro  do
diagnóstico  no  que  se  refere  a  vulnerabilidade  social  e  tentar
sobrepor  dentro  deste  conceito  dados  mais  complexos.  O  Sr.
Eduardo(SEDURB)  faz  uma  revisão  no  sumário  passo  a  passo,
assim  fazendo  alguns  ajustes  na  concordância  de  todos  os
presentes.  O  Sr.  Bandini  (DEFESA CIVIL),  sugeriu  que  fossem
desenvolvidos  cada item,  como foi  dividido  e  depois  daí  fazer  a
conexão de  cada item.  O Sr.  Ernesto(SEMAM)  comentou que  o
importante  é  de  se  apresentar  o  trabalho  o  melhor  possível  no
momento,  e que posteriormente com o prazo maior,  será melhor
elaborado.  E  disse  também quando  você  constrói  uma base  de
montar dados, você pode fazer uma camada vetorial e pode cruzar
qualquer coisa .Esta base de montar dados ela não está em um
formato  e  num   local  específico.  Ela  pode  estar  no  Sig,  numa
camada vetorial  e  em várias  camadas vetoriais.  Precisa de uma
pessoa  para  juntar  isso,  para  fazer  uma  análise,  para  virar  um
indicador ,aí estaremos no caminho certo .O Sr. Eduardo(SEDURB),
comentou que o SIG faria esse tipo de informação, de resposta, não
só vetorial, faria também , mapas , tabelas, gráficos, então poderia
ser  aplicado  em  vários  setores.  O  Sr.  Bandini(DEFESA CIVIL),
comentou sobre  os  monitoramentos,  um seria  do  monitoramento
ambiental, e o outro é o monitoramento e avaliação do plano, são
duas questões, uma do componente ambiental, aí se tem o CCO e
outros.  E  o  outro  o  monitoramento  do  plano  propriamente  dito
.Falou  também  das  possibilidades  de  aprender  com  as  bases
históricas de informações .O Sr. Rezende(FPTS), comentou que na
constituição do CCO, tem  que ter pessoas designadas para alguns
assuntos,  dentre  eles   descrever  das  obrigações  que  foram
acertadas e uma delas seria de alimentar essa base de dados ou
cobrar de quem tem a informação. O Sr. Eduardo (SEDURB) citou
que  iria  mandar  para  o  grupo  a  versão  6  que  foi  salva  nessa
reunião,  e  pediu  se  os  membros  da  Comissão  pudessem estar
complementando  as  informações  que  foram  discutidas  nessa
reunião e focar nisso para que o prazo de entrega do plano seja
cumprido na data estipulada. E com essas informações que estarão



sendo encaminhadas,  irá  fazer  uma limpeza geral  para que não

haja  redundâncias no texto. E com isso, 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  cinquenta  e  nove  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
_________________________.


