
      SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  

 

 
 

1 
 

 
 

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) 
  

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 e Alemanha 

 

 
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA 

CMMC 

Coordenador: Marcos Libório (SEMAM) 

Vice-Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) 

Relatoras: Sandra Cunha dos Santos e Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

Conselheiros presentes: Srs.(as): Marcos Oliveira Libório (SEMAM), Eduardo Kimoto Hosokawa 

(SEDURB), Adilson Luiz Gonçalves (SAPIC), José Marques Carriço (SEGOV), Marcio Gonçalves 

Paulo (SEMAM), Ilza Melo Nigra (SEACOM), Pacita Lopes Franco  (DEFESA CIVL), Carlos Tadeu 

Eizo (SESERP) e Emerson Couto  Fernandes Guimarães (FTPS). 

Justificativa de ausência: Juliana Cabral Francisco de Oliveira (SMS). 

Convidados: Sra. Danielle Almeida de Carvalho (GIZ). 

 

Pauta da Reunião: 

 

1) Leitura e aprovação das atas anteriores; 

2) ProAdapta - Programa de Apoio para Adaptação à Mudança do Clima (MMA/GIZ/PMS); 

3) Assuntos gerais. 
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23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE SETEMBRO 2019 |Local: SEMAM |Horário: 9h30 

 

Memória de Reunião 

 

A Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima – CMMC – reuniu-se seguindo a ordem 

do dia, publicada no Diário Oficial de Santos. 

Sr. Marcos Libório iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 

Item 1. Ata da 22ª Reunião Ordinária foi aprovada. 

Item 2. Sr. Eduardo informou da entrega em pendrive pela Sras. Michelle e Danielle de trabalhos 

de estudos e pesquisa da franja litorânea paulista (TdR Estudos de vulnerabilidade e diagnóstico 

de lacunas do conhecimento).  

Apresentou minuta de Protocolo de Intenções – PI (enviada previamente por e-mail, discutida 

em reunião da CMMC e aprovada pelos conselheiros) entre GIZ e a Prefeitura de Santos, parceria 

esta que permanecerá independente do término do Projeto ProAdapta em janeiro/2022.  

O PI foi definido como um contrato “guarda-chuva” de cooperação técnica que não contempla 

transferência de recursos, no qual os Projetos Específicos entram como Anexos, cujo escopo é 

aprovado por cada Secretaria de acordo com seu compete. O primeiro Projeto é a aplicação da 

metodologia AbE – Adaptação à Mudança do Clima baseada em Ecossistemas em uma área do 

Monte Serrat (TdR AbE), sendo o Anexo I o Plano de Trabalho e o Anexo II seu cronograma. O PI 

visa o fortalecimento da agenda local de sensibilização e de capacitação em relação às alterações 

climáticas, consideração dos riscos climáticos nas políticas e estratégias locais e desenho e 

implementação de medidas de adaptação inovadora. 

Srs. Marcos Libório e Márcio Paulo informaram que o PI foi encaminhado à Procuradoria Jurídica 

(PROJUR) para análise e no aguardo do posicionamento da Procuradoria Geral do Município 

(PGM) – Processo nº 57.860/2019-07. 

Na continuidade foram apresentados os seguintes Tdr’s: 

1. TDR de Apoio Local – Sra. Danielle Consultora local da GIZ para apoio aos trabalhos da CMMC, 

discorreu sobre: 

1.1. Tdr AbE – Adaptação baseada em Ecossistemas; 
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1.2. Consultor da GIZ, Prof. João Vicente Coffani especialista em AbE após formalização do PI, 

implementará a medida, em área do Monte Serrat previamente definida. 

1.3. Projeto Urbanístico da área do Monte Serrat, solicitação à SEDURB (Secretária responsável) 

do planejamento Urbano do local. Neste momento foi sugerido pelo Arqº Carriço o apoio do 

Arqº Aguinaldo Secco Júnior (SEGOV). 

1.4. Oficina de Capacitação da medida AbE (Prof. João Vicente) a ser realizada para: 

a) Prefeitura em 18/11/2019 – 9 h às 17 h – Orquidário; 

b) Sociedade – com data máxima para realização dezembro/2019. 

2. TRD de Mapeamento de Vulnerabilidade – a CMMC indicará os cenários necessários como 

tipos de relatórios, mapeamentos, dos pontos, das áreas, dos eixos e das vertentes vulneráveis, 

ressaltou que a entrega do cenário para a GIZ será até 31/10/2019. 

Sr. Eizo perguntou se o termo vulnerabilidades, tem limite geográfico e ficou de verificar o 

processo de contratação da retirada dos entulhos pela SESERP. 

Sra. Danielle informou que depende da metodologia, e pode-se entender como um sistema que 

pode passar do limite do município. 

Sr. Eduardo informou que num contexto geral, espera-se receber um relatório com o 

mapeamento contendo os pontos críticos e o que os eventos extremos podem afetar. Salientou 

que terão que levar em conta os municípios lindeiros. 

Sr. Adílson ressaltou que modelagem deverá contemplar a ilha de São Vicente (área insular), 

Santos (baía) e o Porto.  

3. TDR do Plano Municipal da Mata Atlântica – PMMA. 

Sra. Danielle informou que o Sr. André (GIZ) coordenará a atualização do PMMA de Santos, 

receberá as sugestões dos Conselheiros do COMDEMA para compatibilização das versões e 

apontou metodologia de trabalho e cronograma definido na última reunião do COMDEMA. 

Sr. Marcio Paulo informou que até dezembro/2019, estará alinhavado e até dezembro/2020 o 

processo concluído. 
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4. TRD de Arranjos Institucionais. 

Sr. Eduardo informou que a Sra. Leila Menezes entregou o sumário e o mapeamento geral das 

cidades (10 nacionais e 10 internacionais), e aguarda para posterior montagem de relatório a 

entrega pela CMMC das entrevistas por videoconferência referente ao intercâmbio de 

informações com as cidades de Campinas (Sr. Sidney Furtado), Recife (Sr. Maurício Guerra e Sr. 

Hugo) e Fortaleza que será dia 27/09 (nacionais) e cidades de Roterdam, Nova York e 

Montevidéu (internacionais) sendo que as 03 ultimas estão em tratativas para reunião. 

5. TDR Atualização do PMMCS, inserção de Indicadores e Monitoramento. 

O II Seminário da CMMC será realizado em 05/11/2019 no Orquidário, com o objetivo de obter 

insumos para a atualização do PMMCS e sistematizar o Plano Municipal de Mudança do Clima de 

Santos final e com a presença dos membros da Comissão Consultiva Acadêmica CCA, alinhado 

aos planos e projetos do município.  

Assuntos Gerais. Sr. Marcos Libório salientou a necessidade da apresentação de resultados e 

respostas à sociedade dos andamentos dos trabalhos (adaptação e mitigação às mudanças 

climáticas) que se realizam na CMMC. 

Foi informado que estão ocorrendo entrevistas para novo consultor dos TdR’s de atualização do 

PMMCS e Mapeamento de Vulnerabilidade. 

Sr. Adílson participou que na Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica FCTH/USP há setor de 

modelagem que estuda especificamente a parte de drenagem e que o Prof. Bernardino 

responsável pelos laboratórios, dispôs-se em realizar videoconferência com a CMMC para 

apresentação dos recursos disponíveis na USP.  

Sr. Eduardo comunicou sobre envio de oficio da Câmara Municipal de Santos solicitando 

informações quanto a existência de estudo, plano, projeto ou intenção para a criação de normas 

administrativas visando a decretação de orientação no sentido de todas as ações e projetos da 

municipalidade levar em conta, prioritariamente, os efeitos das mudanças climáticas.  

Participou sobre curso (oficina) na AGEM aplicado pela CETESB através do ICLEI/WAY a data será 

definida e da I Conferência Brasileira de Mudança do Clima (CBMC) em Recife de 06 a 08/11. 

Sra. Danielle informou que será encaminhado por e-mail aos membros, um fact sheet sobre 

porto, e que Sra. Paula aguardará o envio das considerações da CMMC. 
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Encaminhamentos: 

 

· Atualização dos membros da CMMC. 

· II Seminário da CMMC/CCA - 05/11/2019 – Orquidário (Oficializar a CCA – Sra. Danielle).  

· Enviar convite ao Prof. Bernardino para apresentação na CMMC (videoconferência). 

 

Sem mais nada a ser tratado no momento, a reunião foi encerrada pelo coordenador. 

 

 

____________________________ 

MARCOS LIBÓRIO 
COORDENADOR 

 

 

 

 


