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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) 

 

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 x Alemanha 

 

 

36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

16 de dezembro de 2020 | Local: Videoconferência | Horário: 09h30 

 

Coordenador: Marcio Paulo Gonçalves (SEMAM) 

Vice Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SECLIMA/SEMAM) 

Relatoras: Glaucia Santos dos Reis (SEMAM) 

 

Conselheiros presentes: Srs (as) Eduardo Kimoto Hosokawa (Vice coordenador da CMMC/SECLIMA/SEMAM), 

Greicilene Pedro (SECLIMA/SEMAM), Marcos Bandini (DEFESA CIVIL), Luciano Roda (SEDURB), Sônia Maria T. 

da Luz (SEDURB), Otávio Amato Dias (CMMC/SEDURB) e Márcio Paulo (Secretário SEMAM e Coordenador da 

CMMC). 

Convidados: Srs (as) Danielle Almeida de Carvalho (GIZ), Ivan Maglio (GIZ/IEA-USP), Fabiana Barbi (GIZ), Leila 

Menezes (GIZ), Paula Moreira (GIZ), Marcelo Barba (SMS), Debora Freitas (CCTTA/UNESP), Luciano Roda 

(GTT/PMMA/SEDURB) e Thamyres Medina (SEMAM). 
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Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:   

 

1)      Leitura e aprovação das atas anteriores;  

2)      Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) e atualização do Plano 

Municipal de Mudança do Clima de Santos (PMMCS); 

3)      Assuntos gerais.   

A Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) reuniu-se em ambiente virtual 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, o Sr. Eduardo convida para expor os trabalhos relativos ao PMMA a Sra. Greicilene, Coordenadora 

do GTT PMMA, que apresentou as atualizações do processo de elaboração do PMMA. Na sequência Sra. Paula 

comentou sobre as atualizações do TDR de Índice de Risco Climático e explicou que está em fase de 

recebimento de proposta técnica para análise de equipe e posterior contratação. 

Na continuidade, o sr. Ivan apresentou as atualizações do Plano Municipal de Mudança do Clima de Santos 

PMMCS e comentou que para iniciar a atualização do Plano está no aguardo de contratação de equipe de 

especialistas que desenvolverá o índice de risco climático, informou sobre os planos incidentes no município 

de Santos que se articulam com o PMMCS, como o Plano Diretor e o PMRR, no sentido de indicarem ações de 

enfrentamento ao risco climático. Ressaltando a importância de AbE no enfrentamento de risco de 

deslizamento e que experiência de Santos alimenta abordagem participativa e integrada.  

Sr. Eduardo perguntou sobre as experiencias de outros países que o sr. Ivan tem conhecimento.  

Sr. Ivan participou que tem estudado a intersecção entre políticas climáticas e urbanas e indica que Santos já 

possui levantamento quanto à governança em estudo elaborado pela consultora Leila e comentou sobre os 

casos de Montevidéu e Nova Iorque que possuem conjunto de estratégias elaboradas. Ressaltando a 

importância da participação da sociedade na atualização do PMMCS, informou sobre o estudo de caso da 

cidade costeira de Saigon, como exemplo de Plano em país em desenvolvimento. Participando que no caso de 

Campinas, por exemplo, o início do Plano se deu a partir do desenvolvimento de Inventário de emissão de GEE 

e, inclusive, Campinas teve iniciativa no inventário metropolitano e Santos poderia seguir exemplo similar. A 

sra. Paula complementou a fala do Sr. Ivan quanto ao Plano  

Regional da Baixada Santista para Mudanças do Clima, lembrando do convênio entre GIZ e o Estado de SP, por 

meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo SIMA, que poderia fortalecer o  

 



      SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  

 

 

 

Praça dos Expedicionários, 10 – 9º andar – Gonzaga - Santos - SP 

CEP 11.065-922 - Tel.: (13) 3226-8080 - cmmc@santos.sp.gov.br 

 

 

arranjo metropolitano para políticas climáticas e também a possibilidade de desenvolvimento de webinars nos 

municípios.  

Reforçou que tanto no cenário federal como no estadual, Santos é considerado referência nos trabalhos 

relacionados a resiliência e mudança do clima. Ressaltou que apesar de Santos não ser uma capital, sem contar 

com apoio de grandes players internacionais, se coloca na vanguarda pelos trabalhos desenvolvidos por esta 

SECLIMA e CMMC. 

 

Sr. Marcos Bandini sugeriu que seja programado, para o próximo ano, uma exposição de andamento de 

trabalhos de atualização do PMMCS ao COMDEMA e ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(CMDU) e uma apresentação do Plano na Condesb e AGEM, ressaltando a importância de apoio do nível 

estadual para iniciativas metropolitanas. 

Sra. Paula informou sobre minuta ainda não lançada, pois está em revisão, do município de Salvador, referente 

ao Plano de Mudanças do Clima. Informou que a consultora Fabiana Barbi (GIZ) entregou produto para SIMA 

com conteúdo mínimo para como ser composto plano regional e municipal de mudanças do clima. 

No item 3, o Sr. Eduardo comentou sobre o Plano de Comunicação de Santos que será desenvolvido no próximo 

ano e foi validado por esta CMMC o Calendário de 2021, se mantendo nas terceiras quartas-feiras do mês no 

período da manhã. 

Próxima reunião do GTT do PMMA com presença da CMMC, será em janeiro com data a ser definida, sendo 

que as reuniões da CMMC em 2021 se iniciam em 18/02/2021, na primeira manhã pós carnaval. 

Recebemos o convite do INPE para participar em 11/12/2020 da Mesa Redonda de encerramento do 

evento: Estratégias Político-Econômicas de Mitigação de Impactos em Cenários Pós-Desastre, e 

fazer uma apresentação no IX Simpósio da Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre do INPE. O Sr. 

Eduardo participou com a exposição em videoconferência intitulada: Estratégias Político-Econômicas De 

Mitigação De Impactos Em Cenários Pós-Desastre Sobre A Ótica Da Governança Climática E Ações Do Governo 

Local. 

O Sra. Paula/GIZ e Secretário de Meio Ambiente agradeceram o empenho deste CMMC e ressaltaram os 

resultados apresentados. 

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

 

                                                         ________________________________________ 
                                                                             EDUARDO KIMOTO HOSOKAWA 

VICE COORDENADOR DA CMMC 
CHEFE DA SEÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 


