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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 x Alemanha 

 

 

42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

15 de setembro de 2021 | local: Videoconferência | Horário: 14h 

Coordenador: Marcio Paulo Gonçalves (SEMAM) 

Vice Coordenador: Eduardo Kimoto Hosokawa (SECLIMA/SEMAM) 

Relatora: Glaucia Reis (SEMAM) 

 

Conselheiros presentes: Srs (as) Eduardo Kimoto Hosokawa (Vice coordenador da 

CMMC/SECLIMA/SEMAM), Greicilene Pedro (SECLIMA/SEMAM), Marcos Bandini e Pacita (DEFESA 

CIVIL), Sinésio Veiga Domingues (SESERP), Edson Zeppini (GPM/PMS), Otavio Amato (SEDURB). 

Convidados: Srs (as) Ivan Maglio, Paula Moreira, Leila Menezes, Daniele Almeida, Lucas Neiva, 

Marilia Bonfim (GIZ), Thamyres Medina, Amanda Prado, Talita Soares Reis, Mabel moreira (SEMAM), 

Daniel Onias, Franco Cassol (Defesa Civil), Fabiana Garcia (SESERP), Luciano Roda, Juliana Freitas 

(SEDURB), Agenildo (CET), Rosana Braga, 

Ausência justificada: Márcio Paulo (Secretário SEMAM e Coordenador da CMMC) 

 

Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:   
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1) Leitura e aprovação das atas anteriores;  

2) 1ª Oficina participativa de Arranjos Institucionais de Governança Climática de Santos. 

3) Assuntos gerais.  

  

No item 1, a ata será aprovada na próxima reunião  

No item 2, Sr. Eduardo agradeceu a presença de todos, informou que devido a reunião com o 

Governo no mesmo horário o Sr. Marcio Paulo Gonçalves (Coordenador da CMMC) não poderá 

participar da Oficina. Sr. Eduardo iniciou a oficina com breve apresentação curricular por parte de 

cada participante: 

Sra. Paula agradeceu a presença de todos e explanou sobre a finalidade da Oficina. 

Sr. Daniel Onias comentou que as expectativas são muito boas. Informou que o grande desafio é levar 

a agenda técnica para a agenda política. 

Sra. Leila informou que possui 20 anos de experiencia no setor de mudanças climáticas e há 02 anos 

trabalha, junto a GIZ, nesse plano. Perguntou sobre o que os presentes pensaram ao escutar que 

santos iria repensar os arranjos de governança local, quais as expectativas dos membros 

Sra. Danielle participou que também tem expectativas boas 

Sr. Edson Zeppini participou que é servidor público municipal há 11 anos, ativista vegano e defende 

que a mudança comportamental é a principal chave para mudanças.  

Sra. Fabiana Garcia informou que vivenciou as intempéries do tempo, pois atuou na ZUP-ZOI, e que 

estas prejudicam muito a cidade, participou o quão é importante a ajuda da população para 

amenização da mudança climática. 

Sr. Franco (meteorologista/Defesa Civil) participou que Oficina é um ótimo cenário para inserir-se mais 

nos planos climáticos 

Sra. Greicilene informou que é Coordenadora do GTT do PMMA e que a Oficina  

Sr. Ivan Maglio informou que é Eng. Civil e Doutor em Saúde Pública falou da importância da oficina e 

que a questão da governança é a chave para o sucesso e com certeza terão bons resultados. 

Sr. Lucas Neiva informou que é cientista ambiental e também publicitário. 

Sr. Luciana Roda informou que trabalha na regularização fundiária e que é arquiteto. 

Sr. Marcos Bandini informou que atua no departamento de Defesa Cível, acompanha a política 

ambiental e área de mudanças climáticas. 

Sra. Pacita Lopes participou que atua na Defesa Civil e é arquiteta. 
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Sr. Sinésio informou que é engenheiro e atua na SESERP e participou que a cidade participou que a 

cidade sofreu devido as mudanças climáticas, colocou se a disposição para colaborar. 

Sra. Talita informou que é bióloga e trabalha na seção de licenciamento ambiental na SEMAM.  

Sra. Mabel informou que é Eng.  Agrônoma e atua na PMS a 20 anos, trabalha no licenciamento 

ambiental e na regularizam fundiária  

Sra. Leila participou que o grupo elaborará uma proposta de Arranjos Institucionais em conjunto com a 

CMMC. Informou que um primeiro dialogo com a CMMC foi estudado 20 Arranjos Institucionais, 10 

brasileiros e 10 internacionais. Na elaboração dos arranjos institucionais, foram levantas 03 perguntas: 

Quais as oportunidades, quais são os obstáculos, quais modelos utilizados. Participou que Santos 

está adiantado, pois está no momento de atualização do PMMC e que a maioria das cidades não 

elaboraram seus Planos Climáticos. 

Na continuidade, Sra. Leila iniciou a oficina, apresentando slides sobre Arranjos Institucionais, abriu 

para aos participantes que fizeram contribuições.  

Em dado momento Sra. Leila citou a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), solicitou que seja contata a secretaria pertinente a esta para informações. 

Sr. Eduardo informou que estas serão repassadas anteriormente.  

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

 

 

 

________________________________________ 

EDUARDO KIMOTO HOSOKAWA 

VICE COORDENADOR DA CMMC 

CHEFE DA SEÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 


