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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO 
À MUDANÇA DO CLIMA - CMMC 

09 DE MAIO DE 2018. 
 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 15 horas, em 1ª chamada realizou-

se a 5ª. Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima - 

CMMC, na Sala de Reuniões do Prédio da Prodesan, sito à Praça dos Expedicionários nº 

10, 9º andar. Estavam presentes: Srs. Eduardo Kimoto Hosokawa (Vice-

Coordenador/SEDURB),  Marcio Gonçalves Paulo (SEMAM), Marcos Pellegrini Bandini, Sra. 

Pacita Lopez Franco (DEFESA CIVIL-SESERP), Srs. Costabíle Di Gregorio Filho (SESERP) 

Emerson Couto Fernandes Guimarães (FTPS) e Juliana Cabral Francisco de Oliveira (SMS) 

e os convidados: Srs. Marcos Neves, Paulo Batista e Luiz Otávio (SEMAM) e Sra. Danielle 

A. de Carvalho (UNESP). Ausência justificada: Sr. José Marques Carriço (SEDURB), sendo 

a seguinte ordem do dia: 1. Leitura e aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária 

previamente enviada por e-mail; 2. Reunião Técnica de parceria da Comissão Municipal de 

Adaptação à Mudança do Clima – CMMC e Ministério do Meio ambiente - MMA. O Vice-

Coordenador Sr. Eduardo agradeceu a presença de todos, perguntou se receberam a ata 

enviada por e-mail. Estes responderam que sim solicitaram a dispensa da leitura e 

consideraram a Ata aprovada. No item 2. O Sr. Eduardo informou que está reunião seria um 

realinhamento e realizando-se um “DRAFT” (esboço) com explicativos dos itens contidos na 

Carta de Demanda e priorização para apresentação na próxima reunião (videoconferência) 

na SEMAM. Este fez breve recapitulação da Carta de Demanda. Após a explanação, os 

membros da comissão apresentaram a premissas da contratação de um Consultor, 

conforme necessidade apontada por esta CMMC para apoio na condução do processo de 

parceria entre a CMMC/MMA/GIZ. Quanto a Draft solicitaram que as considerações 

pertinentes a Carta de Demandas, tratadas nesta reunião sejam enviadas por e-mail. O Sr. 

Eduardo informou que é essencial a presença efetiva dos membros nas reuniões, pois a 

competência e o conhecimento específico destes, proporcionará a CMMC um melhor 

desempenho, pois neste momento a necessidade maior é o apoio na demanda no 

seguimento dos trabalhos entre a CMMC/MMA/GIZ, enquanto o setor de Mudanças 

Climáticas não está consolidado na SEMAM. O Sr. Marcus Neves pontuou quanto ao 

preparo da cidade, para o recebimento de ações concretas e informou que o Ministério de 

Meio Ambiente considera o município de Santos como modelo (Projeto Piloto). O Sr. Marcos 

Bandini respondeu que o município, está apto ao recebimento de recursos (investimentos) 

voltados a Política Pública (Política de Meio Ambiente) citando que há necessidade de 

melhorias na questão da estruturação de setor voltado ao PMMC e também articulação com 

as Secretárias, reforçou a necessidade do Consultor que poderá atuar como interlocutor 
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entre o Município e os Ministérios (Meio Ambiente e Transportes). O Sr. Emerson perguntou 

se há um interlocutor do Município junto ao Ministério de Transportes. O Sr. Adílson 

informou que há apenas a interlocução com representantes da área técnica. Salientou que o 

fato de Santos; 1. Possuir um Plano Municipal ligado as mudanças climáticas; 2. Ser uma 

cidade com zona portuária que possuí o maior porto da América Latina; 3. Sendo uma das 

principais cidades do Brasil (fora as capitais) economicamente ativa, densamente habitada e 

a mais remapeada devido à atividade portuária, contribuiu para seleção e escolha do 

município pelo MMA e GIZ. A Sra. Danielle sugeriu aos membros a elaborar uma avaliação 

do Plano Municipal de Mudança do Clima de Santos (PMMCS). O Sr. Bandini apoiou a 

proposta e recomendou que no item 2 da Carta de Demanda e priorização seja retificado de 

REVISÃO para AVALIAÇÃO, com enfoque: o Andamento do Plano, o que foi 

consolidado e o que falta consolidar. O Sr. Marcus Neves indagou que, se após a 

avaliação, será enviada a atualização dos tópicos contidos na Carta de Demanda ao 

MMA/GIZ. O Sr. Eduardo comunicou que o 1º documento (Carta de Demanda), conforme 

discutido nesta reunião e que foi montado de forma a abranger os 12 eixos do PMMCS, 

porém poderá se efetuado um novo formato e enviado ao MMA/GIZ após a reunião Skype 

de  14/05/18. O Sr. Bandini pontuou que a Secretária de Meio Ambiente (SEMAM) é a 

responsável pela coordenação do PMMCS, e que há a necessidade de priorizar a criação e 

estruturação de um setor específico para o seguimento dos trabalhos da  CMMC. O Sr. 

Marcus Neves informou que sente seguridade nesta linha de raciocínio. Finalizando, o Sr. 

Eduardo inteirou que na reunião do dia 14/05/18 com o MMA aguarda a indicação dos 

possíveis Consultores a serem entrevistados pelo MMA e GIZ em 22/05. A Sra. Juliana 

informou que a drenagem é um fator relevante para o Município e todos em comum acordo 

apontam a necessidade de atualização e mapeamento, com apoio da SIEDI e SESERP, 

ficando a cargo do Sr. Secretário Marcos Libório levar o assunto ao Gabinete do Prefeito e 

Secretaria de Governo.. O Sr. Marcos Bandini comunicou que as chuvas torrenciais são 

fatores atenuantes para as áreas de vulnerabilidade da cidade. O Sr. Eduardo solicitou envio 

de ofício à Secretária de Serviços Públicos (SESERP) e a Secretaria de Infraestrutura e 

Edificações (SIEDI) quanto à questão da drenagem e outro ofício encaminhado ao Gabinete 

do Prefeito Municipal (GPM) quanto a presença efetiva de representante indicado por ele, 

nas reuniões da CMMC. A seguir, o Vice Coordenador agradeceu a disposição e presença 

de todos e nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi encerrada. Eu           Glaucia 

Santos dos Reis, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pelo Conselho, será 

assinada pelo Vice Coordenador. 

                                                   Eduardo Kimoto Hosokawa 


