
ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO
À MUDANÇA DO CLIMA – CMMC

21 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 9h30,
realizou-se a 7ª. Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança
do Clima (CMMC),  na SEMAM,  sita  à  Praça  dos  Expedicionários  nº.10,  9º.  andar.
Estavam presentes:  Coordenador Sr. Marcos Libório (SEMAM),  Sr.  Eduardo Kimoto
Hosokawa (SEDURB), Sr. Marcio Paulo (SEMAM) Sra. Pacita Lopes Franco (DEFESA
CIVIL), Ausências justificadas: Sras. Juliana Cabral Francisco de Oliveira (SMS), Ciclía

Thelma dos Santos Diniz (SECOM), Fabiana Ramos Garcia Pires (SESERP) Sr. Edson
Zeppini (GPM), sendo a seguinte ordem do dia: 1. Leitura e aprovação das atas das
4ªs. e 5ªs. Reuniões Extraordinárias, previamente enviadas por e-mail; 2. Andamento
do Termo de Referência de Gases e Efeito Estufa. 3. Assuntos gerais. O Coordenador,
Sr. Marcos Libório agradeceu a presença de todos. Perguntou se todos receberam as
atas, enviadas por e-mail para leitura prévia. Estes informaram que sim, dispensaram a
leitura sendo estas  aprovadas. Na continuidade o Sr.  Eduardo apresentou a versão
final, em conformidade às devidas correções requeridas pelos Conselheiros do Termo
de Referência do Inventário de Gases e Efeito Estufa, anteriormente aprovado por esta
CMMC e em prosseguimento do processo licitatório. Findando a apresentação e, com a
concordância dos membros da CMMC, o Termo de Referência ficará anexado a ata. O
Sr.  Marcio  Paulo Informou sob o processo nº.  85795/2017-85,  Inventário de Gases

Efeito  Estufa, para  minuta  e  posterior  encaminhamento  à  Procuradoria  Jurídica
(PROJUR). O Sr. Marcos Libório solicitou celeridade ao Sr. Eduardo sobre o processo
informado. Convidou a Comissão para palestra,  que ocorrerá no dia 22/01/18,  com
local  e horário a serem definidos,  com a presença do especialista norte-americano
Coordenador na gestão de resíduos, Dr. Kevin Drew, da cidade de São Francisco, na
Califórnia. Em assuntos gerais, o Sr. Eduardo comunicou que em contato telefônico
com o Ministério do Meio Ambiente foi informado que, posteriormente, será agendada
reunião com a CMMC na SEMAM. Comunicou que estes participaram da COP 23, que
tem o apoio da Cooperação alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da
GIZ e que estão na fase de ajuste de processos, na qual Santos está inserida dentro
dos projetos. Esclareceu que, após ajustes, o início dos trabalhos está definido para
final de fevereiro ou início de março. Informou que será elaborado junto à Comissão
Municipal  de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) um plano de trabalho a ser
cocriado junto com a equipe técnica do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e GIZ. A
equipe técnica do MMA, informou no evento do Teatro Guarany de 17/08/2017, que
Santos foi o Município escolhido pelo MMA por estar na vanguarda nacional, tanto pela
criação da CMMC, pela publicação do  Plano Municipal  de Mudanças Climáticas de
Santos (PMMCS), e em progressão por conta dos trabalhos apresentados pela CMMC
na continuidade do desenvolvimento dos eixos para o PMMCS e que nestes últimos
meses a Comissão deu seguimento no eixo de Gases e Efeito Estufa (GEE) estando
este, com Termo de Referência, em andamento. A seguir, o Coordenador agradeceu a
presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu,
Glaucia Santos dos Reis ___________________________ lavrei a presente ata, que
depois de aprovada por esta CMMC, será assinada pelo Sr.  Coordenador.



MARCOS LIBÓRIO


