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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) 
Decreto 8.886 de 11 de março de 2020 (DO nº 7.560 de 12/03/2020) 

 

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 

 

 

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

17 de março 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), Márcio Paulo (Secretário SEMAM e Coordenador da CMMC), Edson Zeppini (GPM), 

Sinésio Veiga Domingues (GPM), Gabriel Miceli (FPTS) 

Convidados: Srs (as) Ivan Maglio e Vitor Baccarin Zanetti (GIZ), Ronaldo Christofoletti (CCTA), Debora 

Freitas (CCTA/UNESP) e Thamyres Medina (SEMAM). 

Ausências justificadas: Paula Moreira (GIZ), Jhonnes Vaz (CCTA/UNISANTOS) 
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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. Marcio Paulo, iniciou a reunião por videoconferência, agradecendo a presença de todos, e 

passou a palavra ao Sr. Eduardo que conduziu a reunião. 

  

No Item 1, Ata aprovada. 

Na continuidade, Sr. Marcos Bandini perguntou sobre encaminhamento a Câmara Temática de Meio Ambiente 

e Saneamento do CONDESB sobre a questão do ProAdapta.  

Sr. Marcio Paulo informou que fez breve brienfing do assunto na reunião do CONDESB e que esse será 

apresentado em reunião especifica da Câmara Temática. 

No item 2, Sra. Greice atualizou os presentes sobre o andamento do PMMA. Informou que será apresentado 

minuta do Plano na reunião do COMDEMA (mês de abril) para apreciação e deliberação. Informou sobre 

realização de oficina participativa – Riscos Climáticos e medidas AbE que ocorrerá hoje, por videoconferência 

as 14:30 e convidou a todos para participar.  

Na sequência, Sr. Ivan Maglio pautou sobre o andamento do PMMC, e que para realizar este trabalho será 

efetuado a revisão de todas as políticas municipais, ocasionando ajustes nas perspectivas dos riscos climáticos. 

Este passou a palavra ao Sr. Vitor Zanetti/ITA. 

Sr. Vitor (coordenador na implantação do Índice de Riscos Climáticos de Santos - GIZ) informou que trabalha 

com os risos climáticos e índices de vulnerabilidade e explicou que a modelagem está sendo desenvolvida por 

Pedro Camarinha, sendo uma análise inicial climática com pelo menos 10 modelos globais para se ter números 

suficiente de dados.  A outra fase é a dimensão social (uso do solo e construções). O índice será analisado para 

dar suporte tanto de forma sumarizada quanto de forma individual, gerando o máximo de contribuições. 

Salientou que o índice seja decenal, com apoio dos dados do IBGE e IPVS.  

Sr. Eduardo agradeceu a explanação do Sr. Vitor. Informou que os trabalhos da SECLIMA estão alinhados com 

a vanguarda internacional e reiterou a importância de Santos ter a possibilidade de customizar um Índice de 

Risco Climático local. Para isto foi elaborado uma pesquisa que tem como objetivo atualizar o Plano Municipal 

de Mudança do Clima de Santos (PMMCS)1 e para o desenvolvimento de um índice de risco climático para o 

município. A pesquisa em questão tem por objetivo atualizar a análise de vulnerabilidade socioambiental na 
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região de Santos/SP no âmbito do Plano Municipal de Mudança do Clima de Santos (PMMCS), atualizando os 

indicadores que dão origem ao índice de vulnerabilidade para melhor refletir as situações atuais do município 

e as atualizações dos modelos climáticos para o Brasil, com vistas à proposição de medidas da adaptação que 

melhor se encaixem na realidade do município. A avaliação das variáveis que poderão ser inseridas no índice 

será feita através da contabilização da frequência de apontamentos realizados pelos participantes. Após a 

definição de quais variáveis serão adicionadas ao índice, será realizada a elaboração das metodologias 

específicas de tratamento dos dados referentes a cada uma dessas variáveis e elas passarão a compor a 

avaliação do Nível Socioeconômico. 

Sra. Debora Freitas se colocou à disposição para contribuir na implantação do índice de Riscos Climáticos de 

Santos. O Sr. Eduardo complementou que a pesquisa será encaminhada aos professores da Comissão 

Consultiva Técnica e Acadêmica (CCTA/CMMC), pesquisadores, cientistas e sociedade civil. 

Sr. Marcos Bandini pontuou sobre a questão do encaminhamento de oficio a secretaria referente as 

contribuições referente as Mudanças Climáticas no período do recebimento de contribuições na fase de 

atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana de Santos e o time das informações a 

serem enviadas. 

Sr. Ivan informou que a reunião com a secretaria correspondente SEDURB, deverá ser agendada e conta com a 

presteza do Sr. Eduardo para agendamento e que já está elaborando suas sugestões técnicas.   

Sr. Marcos Bandini perguntou se o Sr. Vitor irá utilizar os dados que constam no Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social. 

Sr. Vitor informou que vai tomar como base e que este é um dos dados usados na análise.  

Em assuntos gerais, o Sr. Eduardo informou que a consulta pública do Plano Diretor consta no chat e que 

passou o link da consulta pública aos demais membros.  

Sr. Eduardo informou que o IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) já pautado pelo Sr. Vitor, está em 

tratativas quanto a sua inclusão da questão climática. 

Participou sobre reunião com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

(SIMA), na qual Santos é considerado referência e participará liderando o projeto piloto na Baixada Santista. 

Participou sobre as tratativas na possibilidade de inclusão das questões da Mudança do Clima na criação da 

Lei municipal de pagamentos por serviços ambientais.   

Atualizou sobre o contrato de parceria da SIMA com a GIZ, que estão fase de reuniões e que participará os 

resultados destas nas próximas reuniões da CMMC.  

Sr. Eduardo participou a possibilidade de encaminhando de projetos para apresentação na CMMC. 
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Sra. Debora informou sobre projeto de mestrado de aluna que fará analise climática sobre medidas de 

adaptação de cidades costeiras do dos países do hemisfério sul por meio da implementação de um 

observatório virtual (que ainda não tem formato especifico). 

Sr. Eduardo agradeceu a explanação da Sra. Debora e explicou que os trabalhos desenvolvidos pela SECLIMA 

devem ser publicados em forma de PAPER. 

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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