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COMISSÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA 
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Decreto nº 7.293 de 30 de novembro de 2015 (DO nº 6.518 de 01/12/2015) 
Portaria nº 189 de 10 de dezembro de 2015 (DO nº 6.526 de 11/12/2015) 
Decreto nº 7.379 de 26 de fevereiro de 2016 (DO nº 6.574 de 29/12/2016) 
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Portaria nº 129 de 27 de julho de 2017 (DO nº 6.916 de 26/07/2017) 
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MEMBROS: 
GPM – Gabinete do Prefeito Municipal 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente 

SEDURB - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
SAPIC - Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio  

SESEG/DEDEC - Secretaria de Segurança/Departamento de Defesa Civil 
SESERP - Secretaria de Serviços Públicos 

SIEDI – Secretaria de Infraestrutura e Edificações 
SMS – Secretaria de Saúde 

SECOM – Secretaria de Comunicação 
FPTS – Fundação Parque Tecnológico de Santos 

 

PRESENTES: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Cooperação Brasil x Alemanha 

 

 

37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

18 de fevereiro de 2021 | local: Videoconferência | Horário: 09h30 

 

Coordenador: Marcio Paulo Gonçalves (SEMAM) 

Vice Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SECLIMA/SEMAM) 

Relatora: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

 

Conselheiros presentes: Srs (as) Eduardo Kimoto Hosokawa (Vice coordenador da 

CMMC/SECLIMA/SEMAM), Greicilene Pedro (SECLIMA/SEMAM), Marcos Bandini (DEFESA CIVIL), Eliana 

Mattar (SEPORT-RC) e Márcio Paulo (Secretário SEMAM e Coordenador da CMMC). 

Convidados: Srs (as) Danielle Almeida de Carvalho (GIZ), Paula Moreira (GIZ), Jhonnes Vaz 

(CCTA/UNISANTOS) e Thamyres Medina (SEMAM). 
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Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:   

 

1) Leitura e aprovação das atas anteriores;  

2) Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) e atualização do Plano Municipal 

de Mudança do Clima de Santos (PMMCS); 

3) Assuntos gerais.  

  

A Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) reuniu-se em ambiente virtual seguindo a 

ordem do dia. Sr. Eduardo, Vice coordenador da CMMC, iniciou a reunião por videoconferência, agradecendo 

a presença de todos. 

  

No Item 1, Ata aprovada. 

Na continuidade, Sr. Eduardo informou da atualização dos representantes das Secretaria de Saúde (SMS), com 

a saída da sra. Juliana da SMS, e de Secretaria de Assuntos Portuários e Desenvolvimento da Região Central 

(SEPORT-RC), com indicação de representação pelos srs. (as) Eliana Mattar (titular) e Adilson Gonçalves 

(suplente).  

Sr. Marcio Paulo elogiou o trabalho apresentado pelo município de Salvador (versão impressa do Plano de 

Ação Climática de Salvador) 

Sr. Eduardo informou sobre contato da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

(SIMA) referente a projeto piloto em parceria com Região Metropolitana da Baixada Santista, referente às 

mudanças climáticas.  

Sra. Paula participou que o Sr. Armin (GIZ) atuará como parte da equipe ProAdapta Santos, e informou sobre 

articulação entre ProAdapta e SIMA/SP e complementou que a Região Metropolitana da Baixada Santista 

(RMBS) foi escolhida como projeto piloto para política regional em mudanças do clima. 

Sr. Márcio Paulo solicitou a Sra. Paula preparação de material da SIMA/SP para articulação em reuniões 

do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (CONDESB).  

Sr. Marcos Bandini comentou sobre os desdobramentos regionais da integração dos municípios, salientou que 

o Presidente do CONDESB é o Prefeito de Santos, sugeriu que haja uma reunião preliminar entre este e a GIZ 

para posterior apresentação ao Condesb.  

Sr. Márcio Paulo sugeriu que a reunião preliminar seja agendada com a vice-prefeita, Sra. Renata Costa Bravo, 

pois a agenda do prefeito está voltada primeiramente para as ações de enfrentamento à COVID – 19.   

Sr. Márcio Paulo informou que apresentará este tema para a Câmara Temática de Meio Ambiente do 

CONDESB. 
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No item 2, Sra. Greicilene contextualizou sobre os ajustes necessários ao documento base do PMMA, visando 

o aperfeiçoamento após a consulta pública, e além da contratação de nova consultoria para reforço do capítulo 

sobre a inserção da lente climática no Plano. 

Sra. Paula compartilhou que este encontra se na reta final e que é necessário que algumas decisões sejam 

tomadas, solicitando a extensão de prazo para apresentação da minuta ao COMDEMA. 

Sr. Marcio Paulo confirmou a extensão do prazo. 

Sr. Eduardo participou sobre a atualização do Plano Municipal de Mudança do Clima de Santos (PMMCS), e 

que esta terá início, pois foi divulgado o resultado da licitação para contratação de equipe para elaboração do 

índice de risco climático.  E comentou que os trabalhos devem se intensificar a partir da próxima semana, com 

a validação do plano de trabalho. 

Sra. Paula comentou que, devido à RMBS estar em foco na SIMA/SP, a equipe de consultores de 

desenvolvimento de índice climático pode expandir a análise de projeções a nível regional, e também, que o 

governador de São Paulo pretende apresentar o convênio com ProAdapta na COP 2021 e que o município de 

Santos poderá receber apoio no desenvolvimento de material de divulgação e comunicação. Comentou que o 

Ministério de Meio Ambiente (MMA) está retomando diálogo com a GIZ no âmbito do ProAdapta e sobre a 

possibilidade de realização de terá reunião virtual sobre as atividades de Santos, junto a demais parceiros do 

projeto. 

Sr. Eduardo informou que os dados que constam na SIMA/SP serão encaminhados a SEMAM através de e-mail.   

Sra. Paula retomou comentário em reuniões anteriores quanto à utilização das medidas de Adaptação 

Baseadas no Ecossistema (AbE) nas áreas destinadas para compensação e recuperação ambiental nos morros.  

Sr. Eduardo informou que a medida Abe é utilizada no morro do Monte Serrat e que esta poderá ser utilizada 

nas áreas em processo de recuperação/reflorestadas no município de Santos. 

Sr. Eduardo perguntou se havia alguma atualização quanto às áreas de reflorestamento/recuperação.  

Sr. Márcio Paulo informou que será iniciada no próximo mês a recuperação ambiental de uma área 

localizada no morro do Tetéu. 

Sr. Marcos Bandini sugeriu que as Secretarias engajadas nessa questão deveriam ter participação mais 

ativa e complementou que a Defesa Civil tem uma boa articulação junto à comunidade do morro do Tetéu. 

Sra. Greicilene comentou que o projeto piloto de AbE do Monte Serrat deve ser retomado e propõe 

reunião dos representantes das secretarias envolvidas, com articulação especial junto a SESERP, 

considerando a informação do sr. Marcos Bandini sobre as mudanças ocorridas naquela Secretaria. 

Comentou que deve ser discutida também, na ocasião, a viabilidade de visita técnica do consultor Prof. 
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João Vicente Coffani Nunes, da UNESP, nas demais áreas a serem contempladas com a implementação de 

metodologia AbE nos Morros, onde já vem ocorrendo ações de replantio para recuperação ambiental. 

Em assuntos gerais, Sr. Eduardo comentou sobre a continuidade do estudo de arranjos institucionais para 

TDR voltado à realização de oficinas e produção de material de comunicação para divulgação dos 

resultados com a consultora Leila, parabenizou tanto esta quanto a Giz, pelos trabalhos estruturados 

junto à Mudança do Clima e que a SIMA percebeu quão importante são estes trabalhos. 

Sra. Danielle comentou que a iniciativa pode abranger SIMA/SP e Condesb, na intenção de ampliar a 

iniciativa a nível metropolitano.  

Sr. Marcos Bandini participou sobre estratégia de mudanças climáticas e construção de cidades resilientes 

que pode ser fortalecida com a iniciativa a nível regional.  

Sr. Jhonnes Vaz comentou sobre a contribuição regional e legado de Santos nas políticas climáticas e 

enfatizou a importância da troca de experiências para resultados dos processos de adaptação. 

Sr. Eduardo comentou sobre posterior realização de seminários e oficinas nas quais participarão técnicos 

convidados. 

Sem mais nada a ser tratado no momento, a reunião foi encerrada. 

 

 

                                                ________________________________________ 

                                                                EDUARDO KIMOTO HOSOKAWA 

VICE COORDENADOR DA CMMC 
CHEFE DA SEÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
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