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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) 
Decreto 8.886 de 11 de Março de 2020 (DO nº 7.560 de 12/03/2020) 

Portaria nº 112 de 10 de setembro de 2020 (DO de 11/09/2020) 

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 

 

 

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

21 de outubro de 2020 | Local: SEMAM | Horário: 15h 
 

Vice Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SEMAM) 

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

Regina Pedro (CMMC e Coordenadora do GTT PMMA), Eduardo Kimoto Hosokawa (CMMC/SEMAM), Ilza Nigra 

(CMMC), Sandra Regina, Sônia (GTT PMMA/SEDURB), Marcos Bandini (GTT PMMA/CMMC/Defesa Civil). 

 

Convidados: Srs (as) Presentes: Danielle Almeida, André Lima, Cristiane e Ana (Consultores GIZ), Caroline 

Malagutti (GTT PMMA/SEMAM), Célio (SAPIC), Doutoranda Fernanda Moschetto (UNESP), Giuliano Gligio 

(Estagiário SEMAM), Jhonnes  Vaz (CCTA/UNISANTOS), Profa. Mara Magenta (UNISANTA), Paulo Fritelli (GTT 

PMMA/SIED), Débora  Freitas (CCTA/UNESP), Ana Beatriz (GTT PMMA/SEMAM), Annie Astolpho (GTT 

PMMA/SEMAM), Laura Pessoa (GTT PMMA/SEMAM), Mabel Moreira (GTT PMMA/SEMAM),  Victor (Defesa Civil) 
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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  
3)     Assuntos gerais.     
 

A Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) reuniu-se em ambiente virtual seguindo a 

ordem do dia. Sr. Márcio Paulo agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião comentando que aprovação do 

PMMA será no início de 2021.  

Sr.  Eduardo contextualiza pauta da reunião. 

No Item 1, Atas aprovadas. 

No Item 2, Sra. Greicilene comentou sobre trabalhos árduos da última semana para disponibilização do diagnóstico 
ao grupo e convidou Sr. André para condução da pauta.  

Sr. André comentou que estão iniciando a fase II de transição entre diagnóstico e plano de ações e metas e 
definição de eixos estratégicos. Participou sobre classificação de prioridades e a, partir disso, será sistematizado 
principais prioridades, junto ao diagnóstico, para definição de eixos estratégicos. Indicou que um formulário estará 
disponível para ser respondido em até uma semana.  

Sra. Cristiane compartilhou o formulário com os presentes. 

Sra. Danielle comentou que, para facilitar a resposta, seja lido o grupo de prioridades e, a partir daí, seja definida 

a maior prioridade para definição comparada aos demais itens. 

Sra. Débora comentou sobre uso de matriz com itens mostrados conjuntamente.  

Sr. André informou que, devido curto tempo, a proposta acabou sendo de forma separada.  

Sr. Marcos Bandini sugeriu que o prazo final seja até próxima segunda feira 26/10.  

Sr. André compartilhou sugestão de cronograma.  

Sra. Greicilene reiterou se poderá ser no dia 26/10, pois também deve ser feita a leitura do diagnóstico. 

Sra. Mara comentou que não sabe ao certo se até 26 encaminhará o formulário, pois está fazendo leitura do 

diagnóstico.  
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Sra. Greicilene informou que o prazo pode ser maior, mas a data de 26/10 pode ser a preferencial.  

Sra. Ana comentou que podem ser feitas por indicação de número de página ou com a ferramenta alteração de 

texto do word. 

Sra. Greicilene perguntou se há considerações sobre o diagnóstico. 

Sr. Marcos Bandini comentou que para a Defesa Civil o Plano tem significado importante para conservação dos 

remanescentes nos morros e redução de riscos, e indicou que na reunião do dia 04/11 do COMDEMA saia 

encaminhamento indicando responsável para coordenação de Câmara Temática para acompanhar pelo 

COMDEMA o processo de elaboração do PMMA. 

No Item 3. Sr. Eduardo comentou sobre processo de atualização do PMMCS e convênio da GIZ com SIMA/Estado 

de SP tendo Santos como estudo de caso a ser replicado. Participou que consultores Ivan Maglio e Fabiana Barbi 

estão envolvidos no processo e o processo de elaboração do PMMA está servindo de lição para demais planos. 

Participou sobre finalização de elaboração do Termo de Referência para implementação de sinalização efetiva do 

GeoBags, componentes do Projeto Piloto para redução da erosão praial na Ponta da Praia. 

Encaminhamentos: 

Grupo deverá responder o formulário preferencialmente até 26/10 e com prazo final para 28/10. 

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

 

 

__________________________ 

EDUARDO KIMOTO HOSAKAWA 

 

 

 

 

mailto:cmmc@santos.sp.gov.br

