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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 

 

 

32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

19 de agosto de 2020 | Local: SEMAM | Horário: 14h00 
 

Vice-Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) 

Relatora: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

Membros: Srs (as) Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM), Sonia Maria T. da Luz e Luciano Roda (SEDURB), Marcus  

Pellegrini Bandini (DEFESA CIVIL) e Adilson Gonçalves (SAPIC). 

 

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

SEMAM), Greicilene Pedro (GTT/PMMA/SEMAM), Laura Pessoa (GTT/PMMA/SEMAM),  Annie Astolpho Teixeira 

(GTT/PMMA/SEMAM), Caroline Malagutti Fassina e Mabel Gomes Moreira (SEMAM),  Luciano Roda 

(GTT/PMMA/SEMAM) Profa. Cibele Lima e Profa. Rita de Cássia Dutra (UFCS), Doutoranda Fernanda Moschetto e Prof. 

Renan Ribeiro (UNISANTA) Profa. Mara A.G. Magenta (UNISANTA) e Prof. Gilberto Pessanha (UNIFESP).  
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Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:  

 

1)      Leitura e aprovação das atas anteriores;   

2)     Apresentação sobre Análise da Vulnerabilidade social de populações costeiras a eventos extremos e Índice de 

Risco Climático;                                            

3)      ProAdapta MMA/GIZ/SEMAM-SECLIMA-CMMC; 

4)      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. 

Na continuidade Sr. Eduardo efetuou breve apresentação dos participantes e comentou sobre as atividades 

desenvolvidas para atualização do PMMCS e índice de risco, participando que a Sra. Débora (CCTA) indicou 

pesquisadoras da UFSC para apresentar à CMMC trabalhos sobre vulnerabilidade. 

No Item 2, ocorreram duas exposições, 1ª da doutoranda Sra. Cibele sobre “Análise da Vulnerabilidade Social de 

populações costeiras a eventos extremos no Brasil”; 2ª da Profa. Rita de Cássia sobre “Indicador Municipal de Risco de 

Desastres com foco nas capacidades”. Sr. Eduardo agradeceu as apresentações e abriu a palavra para o grupo. 

 Sr. Marcus Bandini ressaltou a importância da participação das comunidades nos trabalhos de prevenção ao risco, 

sendo esta, uma grande dificuldade, pois além de traduzir conhecimento técnico acadêmico para a comunidade, é 

preciso fazer visitas constantes para construir relação de confiança. Comentou sobre a importância de confluência 

entre Defesa Civil e políticas para mudanças do clima.  

Prof. Gilberto comentou sobre diálogo entre vulnerabilidade social e ambiental e que os planos diretores devem ter 

em pauta a gestão costeira nas cidades litorâneas, participou que poderá apoiar no mapeamento de uso da terra a 

partir de imagens de satélite recentes, na sistematização do mapeamento do uso da terra, e comentou  sobre a 

necessidade de consolidação de repositório de dados (Observatório da Dinâmica Costeira).  

No Item 3, Sra. Greicilene apresentou o andamento do desenvolvimento do Plano Municipal de Conservação da Mata 

Atlântica - PMMA de Santos, comentou que houve primeira reunião interna junto aos consultores da GIZ, sendo 

encaminhada proposta de datas para reuniões conjuntas com Grupo Técnico de Trabalho  -  GTT, CCTA/CMMC e demais 

pesquisadores convidados, além de conselheiros do COMDEMA. Indicou que serão mantidas as reuniões às quartas 

feiras, 15h, com presença de GTT PMMA, pesquisadores/as e convidados. Informou que dia 26 de agosto, ocorrerá a 

apresentação dos consultores GIZ e o respectivo plano de trabalho. No dia 02 de setembro terá reunião específica 

sobre geoprocessamento, e no dia 09 de setembro discussão geral sobre diagnóstico do PMMA para que no dia 23 de 

setembro os consultores apresentem a versão preliminar do diagnóstico. 
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Sra. Greicilene perguntou se durante a semana os pesquisadores/as poderão trabalhar na identificação de lacunas Sra.  

Mara informou que analisou material quanto à vegetação e legislação e fez algumas anotações e que irá compartilhar 

com a Sra. Greicilene.  

Na sequência a Sra. Greicilene comentou sobre inventário florestal e de participação em reunião do Conselho da 

Reserva da Biosfera e Cinturão Verde destacando alguns dos assuntos abordados que poderão auxiliar na elaboração 

do PMMA bem como em ações futuras visando a conservação e recuperação da Mata Atlântica.  Sr. Eduardo informou 

que inventário florestal 2020 será enviado pelo Sr. Rodrigo (Instituto Florestal) no Drive e que o material ficará 

disponível em pasta. Sra.  Caroline explanou sobre mapeamento de nascentes do Governo do Estado desenvolvido 

junto ao Sr. Fernando Almeida (SEMAM).  

Sra. Greicilene explicou que Sr. Fernando Almeida atua pela SEMAM junto ao Programa Município Verde Azul do 

Governo do Estado de São Paulo, trabalho este, que conversa diretamente com o PMMA e que o mapeamento a que 

se referiu a Sra. Caroline foi desenvolvido pelo IBDF – Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável.  

Sr. Renan comentou que irá consultar dados do CBH-BS que podem apoiar o PMMA.  

Sra. Greicilene pediu sugestões sobre metodologias e ferramentas para encaminhar oficina online. Sra. Danielle 

comentou que formulários online podem auxiliar no alinhamento de conceitos entre os participantes do processo do 

PMMA.  Comentou sobre pedir ao Sr. Moacir apresentação sobre metodologia processual.  

Sr. Luciano participou que em 2017 a Prefeitura assinou termo de adesão para a implementação do Projeto Orla para 

a gestão de praia e este material seria importante estar na discussão do PMMA, explicou que o programa está sob a 

responsabilidade da Secretaria de Esportes.  

Sr. Eduardo reiterou a importância de contar com os técnicos da PMS especialistas em Arqgis e programas semelhantes 

no processo de elaboração do PMMA e sugeriu o nome do Sr. Otávio, representante suplente da SEDURB na CMMC. 

Sr. Eduardo informou sobre proposta do Prof. Carlos do LabStrategy da Universidade Mackenzie para apoiar a CMMC 

sobre impactos em assuntos portuários e que terá reunião paralela junto ao Sr. Adilson para coordenação desta frente 

de ação da CMMC.  Sr. Adilson comentou que o assunto será alinhado durante a semana.  

O Prof. Carlos A. H. Arriagada/Mackenzie participou da reunião, quando o Sr. Eduardo reiterou  a relevância dos 

trabalhos de pesquisa do referido Professor e também a impossibilidade da CMMC, por meio da SECLIMA/SEMAM, de 

se comprometer a realizar/apoiar outras atividades no momento, considerando a elaboração do PMMA e a  
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atualização do PMMCS. 

Sr. Adilson sugeriu convidar a Sr. Maurício Gaspar, do Porto de Santos, para participar da CMMC. Sr. Eduardo comentou 

sobre a relevância da relação porto-cidade assim como do caráter da CMMC, composta atualmente por membros da 

administração municipal. 

Encaminhamentos: 

26/08 – Reunião de apresentação de plano de trabalho de consultores da GIZ em apoio ao PMMA. 

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

 

__________________________ 

EDUARDO HOSAKAWA KIMOTO 
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