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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 

 

 

33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

16 de setembro de 2020 | Local: SEMAM | Horário: 15h00 
 

Vice-Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) 

Relatora: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

Membros: Srs (as) Marcio Gonçalves Paulo (Secretário de Meio Ambiente e Coordenador da CMMC), Eduardo 

Kimoto Hosokawa (Vice-coordenador da CMMC/SEMAM), Marcos Bandini e Pacita Lopez (DEFESA CIVIL), Adilson 

Luiz Gonçalves (SAPIC), Sônia Maria T. da Luz e Otavio Amato (SEDURB). 

 

Convidados: Srs (as) Danielle Almeida de Carvalho e Paula Moreira (GIZ), Greicilene Regina Pedro (SEMAM e 

Coordenadora do GTT PMMA), João Vicente Nunes (UNESP), Annie Astolpho e Caroline Fassina 

(GTT/PMMA/SEMAM), Ana Beatriz (SEMAM), Prof. José Carriço (UNISANTOS), Profa. Débora Freitas 

(CCTA/UNESP), Giuliano Giglio (SEMAM), Profa. Mara Magenta (UNISANTA), Fabiana Garcia (GTT/PMMA/SESERP), 

Paulo Frittelli (GTT PMMA/SIEDI), Luciano Roda (GTT/PMMA/SEDURB) e Mabel Moreira (SEMAM). 
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Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:  

 

1)      Leitura e aprovação das atas anteriores;  
2)      ProAdapta MMA/GIZ/SEMAM – SECLIMA - CMMC – Grupo Técnico de Trabalho GTT PMMA - Apresentação 
sobre Lente Climática, Adaptação Baseada em Ecossistemas (AbE), Direitos Humanos e Gênero; 
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, Ata aprovada. 

No Item 2, Sra. Greicilene contextualizou sobre as ações realizadas pelo GTT/PMMA na continuidade Sr. João  

Vicente efetuou apresentação sobre Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE).  

Sr. Marcio Paulo cumprimentou o grupo e perguntou ao Sr. João Vicente sobre os próximos passos de trabalho no 

Morro Monte Serrat, além de citar as ações atuais da PMS visando a recuperação de áreas degradadas, com o 

plantio de espécies nativas em áreas dos morros. 

Sr. João Vicente informou que possui ideias para o projeto piloto de AbE no Monte Serrat, sendo que estas devem 

ser avaliadas para implementação, considerando o atual momento e restrições por conta da pandemia.  Também 

mostrou interesse em visitar as áreas onde a PMS está realizando os plantios informados pelo Sr. Márcio Paulo.  

Sra. Paula faz breve contextualização sobre iniciativas de direitos humanos e gênero na GIZ e na sequencia 

introduziu a Sra. Danielle para que esta realizasse apresentação sobre “Abordagem de Direitos Humanos e Gênero 

no Projeto ProAdapta”. 

Ao fim da apresentação Sra. Débora, perguntou a que se deve representação com maioria feminina em lideranças 

comunitárias ao menos de acordo com sua experiência no Dique da Vila Gilda. 

 Sr. Marcos Bandini comentou que, nos morros, a liderança tem maioria masculina, mas que o fato de mulheres 

serem mães e receberem benefícios do governo influencia no engajamento. 

Sra. Mara participou que a apresentação possibilitou reflexão sobre escolha de espécies arbóreas para o município 

que pode influenciar na segurança da mulher ao percorrer ruas pela noite, algumas espécies podem ser mais 

“seguras”. 

Sra. Greicilene comentou sobre como poderia ser inserida a ótica de direitos humanos e gênero no processo de 

elaboração do PMMA e sugeriu incluir perguntas ou principais pontos no diagnóstico do Plano.  

Sra. Marcos Bandini comentou sobre a relação direta entre vulnerabilidade social e climática em áreas críticas 

onde podem ser aplicadas medidas AbE e integrar trabalhos da CMMC e PMMA, participou também, sobre a  
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oportunidade em integrar às discussões o IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

- http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php) e vulnerabilidade climática, mostrando a correlação entre 

vulnerabilidade social e ambiental. 

Sra. Mara fez comentário sobre a disparidade social no município e indicou a possibilidade do governo local elencar 

programas existentes que apoiam populações vulneráveis e buscar recursos disponíveis, tanto no setor 

governamental, estadual e federal, quanto privado. 

Sra. Danielle comentou que o grupo pode ter como reflexão durante próxima semana perguntas relacionada aos 

direitos humanos e gênero que podem estar presentes no PMMA. 

Sra. Mabel comentou sobre a dificuldade de integrar este tema no trabalho cotidiano mesmo as relações sendo 

evidentes, a inserção da ótica não é simples e que é preciso reflexão para ter mais ideias.        

Encaminhamentos: 

- Reflexão de como inserir ótica de direitos humanos e gênero na elaboração do PMMA; 

- Próxima reunião do GTT do PMMA e CCTA da CMMC (e demais pesquisadores convidados): 23/09, 15h com 

consultores GIZ e conselheiros do COMDEMA.    

 

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

 

 

 

__________________________  

 EDUARDO KIMOTO HOSAKAWA 
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