
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA - CMMC 

10 DE ABRIL DE 2018. 
 

 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 9h30, realizou-se a 4ª. 

Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima, 

na SEMAM, sito à Praça dos Expedicionários nº 10, 9º andar. Estavam presentes: 

Sr. Marcos Libório Secretário de Meio Ambiente e Coordenador da CMMC, Sr. 

Eduardo Kimoto Hosakawa (Vice-coordenador), Sra. Ilza Melo Nigra (SECOM), Sr. 

José Marques Carriço (SEDURB) Sr. Emerson Couto F. Guimarães (SEGOV) e Sr. 

Adilson Luiz Gonçalves (SAPIC). Ausência justificada: Sr. Marcos Bandini (Defesa 

Civil). Sendo a seguinte ordem do dia: 1. Lista de demandas e priorização das 

ações para o Plano de Trabalho da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança 

do Clima (CMMC), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). O Coordenador, Sr. Marcos Libório, 

agradeceu a presença de todos. Pontou que a cidade de Santos foi selecionada, 

pela qualidade da CMMC, inclusive o Ministro de Meio Ambiente em diálogo 

telefônico com o Prefeito pautou as questões das mudanças climáticas da cidade. 

O Coordenador reiterou que a cidade de Santos está estruturada e pronta para 

receber apoio. Na sequência o Sr. Eduardo apresentou para análise e comentários 

a Carta de Demanda e Priorização da Comissão Municipal de Adaptação as 

Mudanças do Clima (CMMC) para a cidade de Santos, separada por blocos e 

previamente enviada por e-mail aos Conselheiros, com o objetivo de definir o texto 

final a ser encaminhado ao MMA. Os presentes, após análises, enquadramento e 

considerações, a formataram na forma de ofício e anexaram a esta ata. Na 

sequência Sr. Eduardo informou que a Carta de Demanda da CMMC, será 

enviada até o dia 13 de abril de 2018, por e-mail e AR (correio) ao Ministério de 

Meio Ambiente e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Informou que a reunião do dia 17/05/18, será transferida para o dia 24/05/18, para 

conciliar com a agenda dos representantes o Ministério de Meio Ambiente que 

estarão presentes na reunião. Comunicou que no dia 23/05/18, ocorrerá reunião 

com as Universidades que deram retorno a ofício enviado pela SEMAM/CMMC, 

quanto ao envio de representação para participar e contribuir com a CMMC. O Sr. 

Adílson informou sobre Audiência Pública que ocorrerá dia 12/04 (quinta-feira) das 

14 h às 18 h no Concais, que tratará da definição da nova Poligonal do Porto de 



Santos. Informou que propôs na audiência, que, a questão da Poligonal, que, seja 

conciliada com as 03 cidades em comum com o porto: Cubatão, Guarujá e Santos, 

seja tratada na Baixada (localmente) não no Distrito Federal. Participou que a 

equipe seja composta: Governo Federal e Governos Municipais tratando das 

questões, Constitucionais, Territoriais, Urbanísticas e Econômicas. A seguir, o 

Coordenador agradeceu a disposição e 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 

pelo Conselho, será assinada pelo Coordenador. 

 

 

                                                      Marcos Libório 










