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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) 
Portaria nº 129 de 27 de julho de 2017 (DO nº 6.916 de 26/07/2017) 

 

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 

 

 

29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

04 de abril de 2020 | Local: SEMAM | Horário: 9h30 
 

Vice-Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) 

Relatora: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

Membros: Srs (as) Eduardo Kimoto Hosokawa e Greicilene Pedro (SEMAM), Pacita Lopez (DEFESA CIVIL)), Adilson 
Luiz Gonçalves (SAPIC), Emerson Guimarães (FPT).  

 

Convidados: Srs (as) Paula Moreira, Danielle Almeida de Carvalho, João Vicente e Leila Soraya Menezes (GIZ), 

Jhonnes A. Vaz (CCTA/UNISANTOS), Débora (CCTA/UNESP), Ivan (USP) 
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                     Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:  

1) Leitura e aprovação das atas anteriores; 

2) TdR de Governança Climática Inovadora Subnacional sobre arranjos institucionais para o avanço da 

adaptação no contexto municipal - Sra. Leila Menezes (GIZ);  

3) TdR ‘s ProAdapta:  Mapeamento dos Estudos de Vulnerabilidade do Litoral Paulista e Diagnósticos de 

Lacunas do Conhecimento, Plano Municipal da Mata Atlântica – PMMA, Adaptação baseado em 

Ecossistema – AbE e Atualização do PMMCS, inserção de Indicadores e Monitoramento 

       4)    Assuntos gerais e Encaminhamentos. 

  

A Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) reuniu-se seguindo a ordem do dia. 

Sr. Eduardo Vice-coordenador da CMMC, iniciou a reunião por videoconferência, agradeceu a presença de todos 

 

No Item 1, Atas aprovadas. 

Sr. Eduardo informou sobre possibilidade de prorrogação de prazo do ProAdapta, mas sem extensão da verba e 
comunicou que a Sra. Paula manterá o grupo informado.  

No item 2, Sra. Leila apresentou o resultado do TDR Arranjos Institucionais - “Arranjos institucionais para a 
Governança Climática Municipal” com a visão geral sobre as etapas já desenvolvidas no trabalho e os elementos 
de análise (oportunidades, barreiras, identificadas na revisão bibliográfica).  

Sr. Adilson comentou sobre conflito de políticas incidentes sobre o mesmo território, e enfatizou a necessidade 
de conciliação entre níveis de atuação.  

Sra. Leila comentou sobre tipos de arranjos institucionais e apresentou estudos de caso nacionais (Campinas, 
Recife, Fortaleza) e internacionais (Nova Iorque, Roterdã, Montevidéu) e os aprendizados dos estudos de caso. 
Devido ao tempo determinado a apresentação continuará no próximo encontro.  

O grupo concordou e ficou decidido que apresentação terá continuação em 22/04 às 9h30. 

Sr. Jhonnes comentou de evento da UNISANTOS em Direto Ambiental link: 

https://www.unisantos.br/congressodireitoambiental/congresso/) Internacional e que seria interessante o 

trabalho ser apresentado. 

 Sra. Paula comentou sobre a apresentação ser refeita com público mais amplo, incluindo SIMA/SP e direção da 

GIZ.  

Sra. Leila comentou sobre conteúdo ser apresentado com o formato de aulas online como forma de adaptação à 

proposta de workshop presencial. Débora comenta que acredita que público mais abrangente deveria participar 

da apresentação da Leila e comunica que irá encaminhar material de apoio ao PMMA.  
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Sra. Greicilene participou sobre os trabalhos relacionados ao PMMA dizendo que a equipe interna está sendo 

ajustada, estando pendente reposta de uma secretaria. Explicou que, pela CMMC, a CCTA tem sido consultada na 

tentativa de avançar na elaboração do Plano com apoio dos acadêmicos. 

Sra. Paula comentou o TDR PMMA, dizendo que conseguiu três candidatos para tomada de preços e as propostas 

estão sendo avaliadas pela GIZ. Perguntou se é possível as reuniões COMDEMA serem virtuais e quando 

estabelecidos à normalidade as reuniões presenciais acontecerem, comentou que novas contratações sugerem 

alinhamento de novo calendário semanalmente para reavaliar os prazos frente à pandemia.  

Sra. Greicilene propõe conversa específica sobre o assunto. 

 Sr. Eduardo comentou sobre articulação com o Sr. Ivan sobre TDR PMMCS.  

Sra. Greicilene comentou sobre projeto AbE no Monte Serrat e sobre projeto urbanístico desenvolvido pelo 

Arquiteto Aguinaldo.  

Sra. Pacita comentou que foi recebido imagens novas pós-evento de deslizamento de março, em alta resolução, 

e encaminhará ao Aguinaldo para auxiliar no projeto. 

Sra.  Danielle comentou sobre próximos passos do TDR AbE no Monte Serrat, que seria visita técnica e reunião 

com comunidade, e comentou que as atividades serão ajustadas devido cenário de pandemia.  

Pediu a Sra. Paula que informa-se sobre a proposta de apoio à comunidade do Monte Serrat frente a pandemia 

de COVID 19. 

Sra. Paula falou sobre a chamada da GIZ para propostas de medidas para apoio no enfrentamento da pandemia 

de corona vírus na comunidade do Monte Serrat. Explicou que as propostas serão avaliadas em prazo estimado 

de duas semanas. 

Sr. Eduardo comentou que Secretário Libório passou o compete de articulação da contrapartida de mudas da 

Ecovias para Sr. João Cirilo, chefe de departamento da SEMAM, e comentou que Sr. João Vicente irá encaminhar 

lista de espécies de interesse.  

Sra. Danielle comentou sobre o artigo que está sendo desenvolvido como resultado do TDR Vulnerabilidade, e 

propõe enviar esboço à equipe até próximo mês. 

Sra. Paula comentou sobre o Plano de comunicação Giz para Santos, e explicou que ainda não teve feedback da 

SECOM. Sugeriu que tenha alguém com compete para encaminhar a comunicação da ProAdapta em Santos. 

Sr. Eduardo explicou que na CMMC tem representante da SECOM e que irá tentar articular com esse 

representante para que seja a pessoa responsável pela articulação junto ao Tiago da comunicação GIZ.  
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Encaminhamentos: 

 

- Continuidade da reunião na próxima quarta, 22/04, às 9h30; 

- Será agendada reunião específica sobre TDR PMMA.  

Sem mais nada a ser tratado no momento, a reunião foi encerrada pelo Sr. Vice Coordenador. 

 

 

_____________________________________  

 EDUARDO KIMOTO HOSOKAWA 
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