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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 

 

 

 

46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 

19 de janeiro de 2022 | local: Videoconferência | Horário: 10h 

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) e Edson Zeppini (GPM) 

Convidados: Thamyres Medina (SEMAM), Amanda Prado (SECLIMA/SEMAM), Tamara Ribeiro 

(SEPORT-PE), Ronaldo Christofoletti (CCTA/UNIFESP-SP), Gilberto Passos (OAB/COMDEMA) 

Franco Cassol e Victor Arroyo (DEFESA CIVIL). 

Ausência justificada: Adilson Luiz (SEPORT-PE), Jhonnes Alberto Vaz (CCTA/COMDEMA) e Maria 

Fernanda Palanch (CCTA/COMDEMA). 
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Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:   

 

1) Leitura e aprovação da ata anterior; 

2) Dia de Adaptação e Resiliência Urbana Santista 

3) Decreto do Plano de Ação Climática de Santos (PACS) 

4) Assuntos gerais. 
 

No item 1, foi dispensada a leitura da Ata que foi aprovada. 

No item 2, Sr. Marcio Paulo agradeceu a presença de todos e participou sobre o evento ocorrido no dia 

13/01/2022, realizado de forma predominantemente virtual, no qual foram apresentados o Plano de Ação 

Climática de Santos (PACS) e o Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), cujos 

Sumários Executivos foram entregues ao Prefeito, que também assinou o Decreto do PACS. Também 

participou que no evento estiveram presentes diversas autoridades e entidades nacionais e internacionais 

ligadas à mudança do clima. Salientou que a versão na íntegra dos Planos e seus respectivos Sumários 

Executivos encontram-se disponíveis nos hotsites da Prefeitura. Participou que agora a meta é transformar 

Santos numa cidade com zero emissão de carbono até 2050, iniciando os trabalhos em 2023.  

Sr. Eduardo agradeceu ao guiamento do Sr. Marcio Paulo, mencionou a criação dos hotsites, nos quais 

constam, na aba de Meio Ambiente do site da Prefeitura, o PMMA, o PACS, os Sumários Executivos, o 

Livro de Governança Climática Local para o Avanço da Adaptação e o Guia para o Desenho de Arranjos 

Institucionais Locais. Então, realizou demonstração, por meio de compartilhamento de tela, de como 

acessar as informações. No hotsite do PACS contém: Parte I e Parte II do PACS, Decreto, Resumo 

Executivo, Livro de Governança Climática Local e Guia de Arranjos Institucionais. Sr. Eduardo informou 

que o livro e o guia estarão, posteriormente, em outro hotsite específico do assunto. Também pontuou que 

neste ano a CMMC realizará a atualização do seu Regimento Interno, reestruturação da Portaria de 

membros e a viabilização da CCTA. Mencionou o convite de 13 de janeiro, referente ao Dia da Resiliência, 

e passou a palavra para Sras. Greicilene e Amanda. 

Sra. Greicilene participou que o evento coroou o trabalho realizado por todos, pontuou que o evento foi 

proveitoso e se pôs à disposição para o esclarecimento de duvidas. Salientou que o PMMA e o POA (Plano 

Operativo Anual) foram apresentados anteriormente no COMDEMA e que o GTT permanece atuando em 

seus trabalhos. 

Sra. Amanda informou que o evento teve a participação de diversas lideranças da área de mudança do 

clima e agradeceu a todos. 
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Item 3, Sr. Eduardo mencionou que o Decreto nº 9.567/2022 do PACS foi publicado no Diário Oficial do dia 

14/01/2022. 

Sr. Franco ressaltou sobre as perguntas efetuadas no evento e encaminhadas pelo chat, se estas foram 

respondidas.  

Sr. Eduardo respondeu que a equipe de trabalho está reunindo os e-mails para o encaminhamento dos 

agradecimentos e do certificado de participação e que posteriormente responderão às questões 

apontadas. 

Sr. Victor parabenizou toda a equipe pela realização do evento do PACS.  

Sr. Ronaldo parabenizou o evento e salientou que este evento refletiu como produto final de todo o 

processo, sendo Santos um exemplo para que outras cidades elaborem seus próprios planos. 

Sr. Eduardo parabenizou o Sr. Ronaldo pelo trabalho realizado na Década do Oceano. 

Em Assuntos Gerais, Sr. Marcio Paulo ratificou que a SECLIMA está próxima do Gabinete do Prefeito para 

auxiliar nas decisões do Executivo. Informou que estão preparando um resumo das 50 metas elencadas no 

PACS. Salientou sobre a reunião que ocorrerá no CONDESB, sendo a pauta o Plano de Mobilidade. 

Participou que neste ano, a pedido do Executivo, seja homenageado pela SEMAM no mês de setembro o 

Patrono da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, pelo seu bicentenário. 

Sr. Eduardo informou sobre a realização de oficinas do PACS e que as datas serão informadas 

posteriormente. 

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

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

COORDENADOR DA CMMC  
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