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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 

 

 

45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

15 de dezembro de 2021 | local: Videoconferência | Horário: 9:30h 

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), Ilza Melo Nigra (SECOM) 

Convidados: Srs (as) Danielle Almeida (GIZ), Thamyres Medina, Amanda Prado (SECLIMA/SEMAM), 

Tamara Ribeiro, Adilson Luiz (SEPORT-PE), Débora Freitas (CCTA/UNESP) e Maria Fernanda Palanch 

(COMDEMA). 

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

(CCTA/UNISANTOS), Sinésio Veiga Domingues (SESERP) e Pacita Lopes Franco (SESEG). 

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, foi dispensada a leitura das Atas que foram aprovadas.  

No item 2, Sr. Eduardo esclareceu que a CMMC é uma Comissão Técnica e não um Conselho. 

Participou aos membros sobre o andamento dos trabalhos da CMMC e apresentou o Plano de Ações 

Climáticas de Santos (PACS) na forma de slides: 1. Modelagem climática, que foi feita com base em 20 

modelos globais e regionais; 2: Índice de Riscos Climáticos e Vulnerabilidade Socioambiental (IRCVS) 

– Mapeamento das áreas vulneráveis; 3. Mensuração dos impactos e riscos relacionados aos eventos 

de origem geo-hidro-metrológica mais relevantes para o município; 4. Identificação e discussão de 

parâmetros para adoção de medidas de adaptação, a curto, médio e longo prazo e que se mantenham 

eficazes no futuro; e 5. Diretrizes e Metas para os 8 Eixos Estratégicos definidos no PACS. Salientou 

que essa apresentação foi realizada na assembleia do COMDEMA de dezembro e aprovada por seus 

membros, relatou sobre o encaminhamento para diagramação do PACS e que o mesmo será aprovado 

pelo Executivo na forma de decreto municipal. Findando a apresentação, abriu perguntas para 

consolidações. 

Sr. Adilson mencionou que não participou da elaboração do PACS por não ser membro da CMMC no 

período.  

Sra. Débora pontuou sobre a clareza da apresentação do PACS, parabenizou o Sr. Eduardo e perguntou 

como será a questão da atualização dos membros da CMMC. 

Sr. Eduardo disponibilizou o link do PACS: 

(https://onedrive.live.com/?authkey=%21AN%2Dsy5xl5cn0xQ8&id=966FFA213778A245%21108182&

cid=966FFA213778A245) 

Sr. Eduardo informou que a atualização dos membros da CMMC ocorrerá no próximo ano, ocorrendo 

na forma de decreto, e colocou que as alterações de representantes se darão mediante a análise do 

Executivo. Salientou que, caso ocorram essas alterações, o Regimento Interno deverá ser revisado. 

Participou sobre reunião realizada entre a CMMC e a SPA, para afinamento de diálogo para a realização 

de trabalhos. Comunicou sobre convênio entre a GIZ e a ANTAQ, reforçou que este convênio surgiu 

mediante diálogo na reunião da CMMC, surgindo documento concreto, iniciando uma segunda fase 
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final. Informou que após o término da documentação, solicitará à SPA e à ANTAQ para que seja 

efetuada apresentação na CMMC. 

Sr. Adilson participou que acredita que, como os estudos em andamento pela GIZ e ANTAQ abrangem 

risos climáticos em portos brasileiros, com ênfase no Porto de Santos, com resultados bastantes 

avançados e replicáveis para áreas urbanas, eles devem ser considerados no PACS e sugeriu que o 

mesmo link que a ANTAQ disponibilizou ao COMDEMA seja encaminhado à CMMC. 

(https://www.gov.br/antaq/pt-br/noticias/2021/copy_of_SumrioANTAQGIZMudancaClimatica.pdf) 

(https://www.gov.br/antaq/pt-br/noticias/estudo-mostra-principais-ameacas-climaticas-em-21-portos-

publicos-brasileiros) 

Item 3, assuntos gerais Sr. Eduardo informou sobre evento de apresentação do PACS que ocorrerá no 

dia 13/01/22, sendo de forma hibrida. Participou que a formatação do evento será: 1ª parte será 

institucional (PACS) e a 2ª será para Aprofundamento de Métodos (AbE, PMMA, Arranjos Institucionais). 

Citou o projeto da SIMA que trata sobre os Municípios Paulistas Resilientes, no qual Santos é 

protagonista, sendo modelo piloto, e informou que os trabalhos com a Região Metropolitana da Baixada 

Santista (09 municípios) terão início a partir de março. 

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 
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