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COMISSÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA - CMMC 

 

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) 

Decreto nº 7.757 de 22 e maio de 2017 (DO nº 6.872 de 23/05/2017) 
Portaria nº 129 de 27 de julho de 2017 (DO nº 6.916 de 26/07/2017) 

 

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 e Alemanha 

 

 

27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

19 de fevereiro de 2020 | Local: SEMAM | Horário: 9h30 
 

Coordenador: Marcos Libório (SEMAM) 

Vice Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) 

Relatora: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

Membros presentes: Srs (as) Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM), Marcio Gonçalves Paulo (SEMAM) e Marcos 

Bandini (DEFESA CIVIL). 

 

Convidados: Srs. (as) Danielle Almeida de Carvalho (GIZ), Vivian Merola (COMDEMA), Jhones Alberto Vaz 

(CCTA/UNISANTOS) e Ronaldo Christofoletti (CCTA/Unifesp), Marcus Neves Fernandes e Greicilene Pedro 

(SEMAM). 

 

Skype: Paula Moreira e Thiago (GIZ). 
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          Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:  

1) Leitura e aprovação das atas anteriores; 

2) Projeto ProAdapta (MMA/GIZ/) PMS: 
       - TdR Estudos de Vulnerabilidade do Litoral Paulista e Lacunas de conhecimento; 
       - TdR AbE; 
       - TdR PMMA Plano Municipal da Mata Atlântica; 
       - TdR Arranjos Institucionais 
       - TdR Atualização do PMMCS, inserção de Indicadores e Monitoramento 

3)  Assuntos gerais. 

 
A Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) reuniu-se seguindo a ordem do dia. 

Sr. Eduardo Vice coordenador da CMMC, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou para o item 

1 na qual a Ata enviada previamente por e-mail e dispensada a leitura, foi aprovada. 

Sr. Eduardo apresentou minuta no qual serão inseridos os representantes da CCTA e do COMDEMA na CMMC, 

sendo esta, aprovada pelos presentes. 

Ficou definido pela CMMC e GIZ, que o Sr. Marcus Neves através do Sr. Thiago elaborará um Plano de Comunicação 

referente ao Projeto ProAdapta e a CMMC. 

No item 2 atualizações dos TdR’s:  Vulnerabilidade do Litoral Paulista e Lacunas de conhecimento, Sr. Eduardo 

informou que foi gerado pelas Srs. Danielle e Michelle um diagnóstico de lacunas e conhecimento que será 

compartilhado com os membros da CMMC e com os representantes da CCTA e do COMDEMA nesta Comissão. 

Sra. Danielle informou que está elaborando artigo internacional deste TdR e que também, será vinculado 

nacionalmente, por este motivo, solicitou apoio dos membros da CCTA e do COMDEMA nesta questão. 

Sra. Vivian informou que na Semana do Meio Ambiente (mês 06) haverá Seminário Interacional sobre boas Práticas 

do Desenvolvimento Sustentável podendo ser incluso pauta da apresentação do artigo da Sra. Danielle. 

Sr. Ronaldo participou sobre o evento Cidades Criativa que ocorrerá em Santos em meados de julho. 

No TdR AbE o Sr. Marcos Bandini fez breve resumo das oficinas sobre medidas AbE nos dia 08 e 15/02, com 

participação dos moradores do Monte Serrat e representantes da Prefeitura.  

Sra. Greicilene completou que a ideia é trabalhar até o início do ano de 2021 tendo um projeto pensado e  

minimamente plantado.  Informou que se tem trazido para o projeto, técnicos de outras equipes para a replicação 

do projeto em longo prazo. Definiu-se que o Sr. João Vicente enviará relatório ao Sr. Aguinaldo até  29/02   e o Sr.  

Sr. Aguinaldo encaminhará relatório das  áreas de intervenção   até   ao dia 06/03   para    a    CMMC. 
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Sra. Paula solicitou justificativa quanto para o atraso do início da AbE no Monte Serrat. 

Sr. Marcos Bandini participou que a previsão é de 600 milímetros de água até o fim de março. 

Sra. Vivian perguntou como serão trabalhadas a sistematização das informações, a análise de viabilidade, e como 

será trabalhado a questão de responsabilidade, cronogramas, investimentos e se já existe uma metodologia para 

os pós oficina, pós levantamento de soluções. Indicou a utilização de uma ferramenta o software o  Mirage. 

Sr. Eduardo informou que o Sr. Aguinaldo esta efetuando o desenvolvimento arquitetônico do projeto, é que uma 

equipe fez o estudo de concepção.  

Sra. Greicilene complementou informando que o Sr. João realizará a parte ambiental do projeto (restaurações, 

vegetação, etc.) daí sairá o projeto, e que o Sr. Aguinaldo efetuará apenas o estudo urbanístico da área e sugeriu 

marcar reunião para a avaliação das oficinas para definição de cronograma conjunto das próximas etapas.  

No TdR PMMA Plano Municipal da Mata Atlântica a Sra. Greicilene informou que existe trabalho anterior deste, 

de 2012 e 2015 e retomado em 2019, e a ideia é que em 2020 o PMMA, seja elaborado e aprovado na reunião do 

COMDEMA. Sugeriu reunião com a CCTA para recebimentos de contribuições. 

Sr. Jhones que os docentes da CCTA podem contribuir em diversas áreas. 

Sr. Ronaldo complementou que se precisa ter uma visão geral do PMMA para que se possa contatar os docentes. 

No TdR Arranjos Institucionais Sr. Eduardo informou da realização de estudos de células, sendo 03 internacionais 

(Roterdã, Montevideo e Nova York) e 03 municipais (Fortaleza, Recife e Campinas) e que na próxima reunião a Sra. 

Leila efetuará apresentação deste TdR. 

No TdR Atualização do PMMCS, inserção de Indicadores e Monitoramento informou que a ideia é a CCAT participar 

deste, em seu eixo de atuação. Em Assuntos gerais nada foi tratado. 

 

 Encaminhamentos: 

·       AbE – Sr. João Vicente encaminha relatório para Sr. Aguinaldo (29/02) 

.       AbE – Sr. Aguinaldo encaminha devolutiva do relatório para a CMMC (06/03)  

 

Sem mais nada a ser tratado no momento, a reunião foi encerrada pelo Sr. Vice Coordenador. 

 

_____________________________________  

 EDUARDO KIMOTO HOSOKAWA 
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