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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 

 

 

31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

15 de julho de 2020 | Local: SEMAM | Horário: 14h30 
 

Vice-Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) 

Relatora: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

Membros: Srs (as) Marcio Gonçalves Paulo e Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) e Pacita Lopez (DEFESA CIVIL). 

 

Convidados: Srs (as) Danielle Almeida de Carvalho (GIZ), Prof. Jhonnes A. Vaz (CCTA/UNISANTOS), Prof. Débora 

Freitas (CCTA/UNESP), Lucas Neivas (Estagiário GIZ), Giuliano Giglio de Brito (Estagiário SEMAM), Sônia Maria T. 

da Luz (SEDURB).  
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Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:  

 

1)      Leitura e aprovação das atas anteriores; 

2)      ProAdapta MMA/GIZ/CMMC; 

3)      Assuntos gerais; 

   

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, agradecendo a presença de todos.  

No Item 1, Atas aprovadas. 

No item 2, - Eduardo contextualizou para a Sra. Sônia e Sr. Giulio sobre projeto ProAdapta e TDRs desenvolvidos 

até então. Comentou sobre o TDR de levantamento de lacunas de vulnerabilidade, desenvolvido pela Dra. 

Michelle Renk e pela consultora Danielle.  

Sra. Danielle complementou explicando as etapas de desenvolvimento de trabalho e comentou sobre o artigo 

resultante do estudo, informando que, junto aos representantes da CCTA, está encaminhando o artigo e que será 

apresentada versão ao final de agosto devido calendário de final de semestre dos professores.  

Sr. Jhonnes reiterou a necessidade de agendar reunião entre os interessados para encaminhar o artigo.  

Sr. Giulio comentou que poderá auxiliar nos artigos quanto a tradução para o inglês.  

Sra. Débora perguntou se equipe da SEMAM está participando da mobilização do Litoral Sustentável, programa 

do Governo de São Paulo.  

Sr. Eduardo informou que a Sra. Greicilene está articulando junto à equipe do Litoral Sustentável no âmbito do 

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica – PMMA.  

Sra. Sônia informou que averiguará quem é o responsável pela articulação junto ao Litoral Sustentável na SEDURB, 

e comunicará o grupo. 

Sr. Eduardo deu continuidade informando sobre o TDR de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) no Monte 

Serrat, indicou que foi realizado workshop junto aos servidores municipais sobre o tema e que projeto está parado 

devido à situação de pandemia.  

Sra. Danielle complementou informando sobre oficinas realizadas junto à comunidade no início do ano. 

Sr. Eduardo participou sobre o TDR PMMA informando que a Sra. Greicilene está coordenando os trabalhos, e 

que o Grupo Técnico de Trabalho (GTT) já está se reunindo. 
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Sra. Danielle informou que brevemente ocorrerá a contratação do Sr. André e da equipe de apoio de 

desenvolvimento do PMMA. Comentou que CCTA está apoiando no levantamento de estudos acadêmicos afetos 

ao tema. 

Sra. Débora complementou explicando que encaminhou e-mail a Sra. Greicilene com levantamento de 

pesquisadores com linhas de pesquisa relacionadas à Mata Atlântica e que está disponível para contribuições 

necessárias.  

Sra. Greicilene sugeriu, via chat da reunião, proposta de data (29/07/2020) para realização da primeira reunião 

entre o GTT-PMMA e a CCTA/CMMC e demais pesquisadores convidados. 

Sr. Eduardo comentou sobre TDR para atualização do PMMCS, e que está sendo encaminhado com equipe 

específica e especialista para desenvolvimento de Índice de Vulnerabilidade para Santos.  

Sra. Débora participou do interesse em contribuir com o trabalho, e que conhece pesquisadora arquiteta da 

Universidade de Queensland, AUS que possui interesse em adaptações na zona costeira.  

Sr. Jhonnes indicou o pesquisador Prof. Dr. Fabio Cunha Lofrano, que desenvolve pesquisa na área de maregrafia 

e que seria interessante o apoio deste, no desenvolvimento do índice.  

Sr. Eduardo comentou que seria interessante a exposição dos pesquisadores sobre o tema.  

No item 3, Assuntos Gerais:  Sr. Eduardo comentou sobre parceria junto ao LabStrategy para análise de relação 

Porto-cidade em Santos e que seria interessante o Sr. Adilson encaminhar o tema, devido sua expertise e interesse 

em assuntos portuários. 

Sr. Jhonnes participou que acredita que o Sr. Adilson seja a pessoa ideal.  

Encaminhamentos: 

 Sra. Danielle articulará no grupo do whatsapp sobre publicação de artigo data para reunião online; 

Sra. Sônia consultará quem é a pessoa responsável pela articulação junto ao Litoral Sustentável na SEDURB; 

Sr. Eduardo perguntará ao Sr. Adilson se este, poderá conduzir a articulação junto ao LabStrategy sobre a questão 

portuária em Santos. 

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

       

__________________________  

 EDUARDO KIMOTO HOSAKAWA 
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