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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

10ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

COMISSÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA – CMMC 
Memória de Reunião 

 

Local: SEMAM, Praça dos Expedicionários, nº 10, 9º andar – Santos-SP. 

Data: 13 de agosto de 2018, às 14h30. 

Coordenador: Marcos Libório (SEMAM). 

Vice Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEDURB).  

Relatora: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM). 
 

Conselheiros presentes: Sr. Marcos Libório (SEMAM), Sr. Eduardo Kimoto Hosokawa (SEDURB), Sr. 

Costábile Di Gregório Filho (SESERP), Sra. Pacita Lopes Franco e Sr. Marcos Bandini Pellegrini (DEFESA 

CIVIL), Sra. Ilza Melo Nigra (SECOM), Sr. Emerson Couto Fernandes Guimarães (SEGOV/FTPS), Sr. Adílson 

Luiz Gonçalves (SAPIC) e Sr. José Marques Carriço (SEGOV). 
 

Justificativa: Juliana Cabral Francisco de Oliveira (SMS). 
 

Convidados: Sra. Danielle Almeida de Carvalho (UNESP). 
 
Pauta publicada no Diário Oficial de Santos:  

1. Leitura e aprovação da ata da 14ª 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. 

3. Assuntos Gerais. 

Atendendo ao combinado na reunião de 13 de agosto, a Comissão Municipal de Adaptação à Mudança 

do Clima - CMMC reuniu-se, seguindo a ordem do dia e discussões dos seguintes aspectos:  

 Atas anteriores aprovadas pelos presentes. 

 Sr. Marcos informou que os TdR´s estão equacionados em 04, no entanto necessitam de 

ajustes quanto a colocação das principais prioridades. 

 Sr. Adílson informou que, em sua posição, após a prioridade da CMMC de criação do setor 

de mudança do clima, a principal ação seria a atualização do Cadastro de Drenagem, salientando 

que o assunto drenagem é uma questão tangente à Secretaria de Governo.  
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 Sr. Marcos Bandini destacou que a primordialidade é o aperfeiçoamento do arranjo 

institucional com a criação do setor específico e ressaltou sobre a importância da coordenação 

da CMMC/SEMAM, na mediação junto as demais políticas setoriais para a articulação de um 

objetivo comum.  

 O Sr. Eduardo reiterou sobre a prioridade de se viabilizar o setor de mudança do clima, 

sendo um consenso definido pela CMMC e que consta no PMMCS. Apontou, também, a 

necessidade de atualização e implementação do Plano Municipal de Mudança do Clima, com 

seus indicadores e monitoramento constante. Informou que a Secretaria de Infraestrutura e 

Edificações (SIEDI) em retorno ao ofício enviado em 04/2018 à SEMAM, sobre a Drenagem do 

Município, solicitou prazo de 60 dias para resposta e que, até o presente momento, esta ainda 

não ocorreu. Sugeriu que cada membro ficasse responsável pelas ações de sua Secretaria e 

feedback aos demais membros da CMMC. 

 Sr. Marcos Libório solicitou envio de ofício direcionado à Secretaria de Governo (SEGOV) 

solicitando informações sobre a posição do levantamento do Cadastro de Drenagem e envio 

também à  SIEDI e SESERP solicitando informações sobre o levantamento do citado cadastro. 

 Sr. Marcos Bandini apontou quanto a ausência do Plano Municipal de Saneamento do 

Município e focou a necessidade da criação de setor específico no tocante às Mudanças 

Climáticas.  

 Sr. Costábile informou que quanto à Drenagem a Secretaria de Serviços Públicos (SESERP) 

executa apenas a limpeza do sistema desta. 

 Sr. Marcos Libório informou sobre a alocação de recurso através do Fundo Municipal de 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente (FMPRMA) para a atualização do Plano Municipal 

de Saneamento do Município. 

 O Sr. Adílson comunicou que para efetuar as modelagens necessárias e até para definir as 

ações pontuais, será necessário terem informações atualizadas da Topografia e da Rede de 

Drenagem, tanto da área insular como da CODESP. 
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 Sr. José Carriço informou que a atuação do consultor deverá abranger a questão da 

Drenagem e que pautará junto à SEGOV a questão dos arranjos institucionais. 

 Sr. Eduardo informou que os 04 TdR’s tratados na reunião de hoje serão enviados por e-

mail pelos conselheiros e serão apresentados na próxima reunião com MMA e GIZ.     

ENCAMINHAMENTOS DE AGENDAS: 

  Próxima reunião dia 29/08 (manhã e tarde a partir das 10h), validação dos 

entendimentos sobre os TdR’s e, como apontado, a necessidade de inserção de outras 

prioridades conforme pauta abaixo: 

 TdR 1: Arranjos Institucionais e Governança – Mapeamento de experiências de 

Governança (Nacional e Internacional) como insumo para a Prefeitura implantar o próprio 

Setor de Mudanças Climáticas 

 TdR 2: Vulnerabilidades - Mapeamento e Compilação de Estudos (existentes e a serem 

feitos) e Plataforma Digital compatível com SIGSantos, Centro de Controle Operacional do 

Governo (CCO/Verint) e Aquasafe/NPH Unisanta (Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas) 

 TdR 3: Drenagem (Insular e Porto) 

 TdR 4: Plano Municipal de Mudança do Clima de Santos (PMMCS): Atualização e 

Implementação 

 Apoio técnico: adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas (AbE), 

recuperação de mangues e fontes de financiamento. 

 Como entendimento dos trabalhos, daremos seguimento ao apoio acadêmico junto à 

Comissão Consultiva Acadêmica (CCA). 

Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. 

 

                                                                         MARCOS LIBÓRIO 


