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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 
SEPORT PE - Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Projetos Especiais 

SESEG/DEDEC - Secretaria de Segurança/Departamento de Defesa Civil 
SESERP - Secretaria de Serviços Públicos 

SIEDI – Secretaria de Infraestrutura e Edificações 
SMS – Secretaria de Saúde 

FPTS – Fundação Parque Tecnológico de Santos 
 

 

 

48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMMC 
16 de março de 2022 | local: Videoconferência | Horário: 09h30min 

Coordenador: Marcos Oliveira Libório (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), Edson Zeppini (GPM), Ilza Nigra 

(SECOM), Otavio Amato (SEDURB), Tamara Ribeiro (SEPORT-PE). 

 

Convidados: Thamyres Medina (SEMAM), Amanda Prado (SECLIMA/SEMAM), Franco Cassol e Victor 

Arroyo (DEFESA CIVIL),  Maria Fernanda Palanch (CCTA/UNIMONTE/COMDEMA) e Tatiane Shyton 

(UNESP) 

 

Ausência justificada: Débora Freitas (CCTA/UNESP) 
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Memória da Reunião 

Pauta da Reunião:   
 

1. Leitura e aprovação das atas anteriores, 
2. Atualização do Decreto CMMC; 
3. POA - Plano Operativo Anual do Plano de Ação Climática de Santos (PACS); 
4. Assuntos gerais 
 
No início dos trabalhos o Sr. Eduardo lembrou que nesta data é comemorado o Dia Nacional de Conscientização 

sobre Mudanças Climáticas. 

No item 1, foi deliberado que a Ata da reunião de 16/02/22 será aprovada na próxima reunião. 

No item 2, Sr. Eduardo participou sobre a necessidade de reestruturar a CMMC, como chamamento para novos 

pares para compor a comissão,  para tanto é preciso atualizar o decreto de sua criação. Pontuou sobre a inclusão 

de algumas secretarias já definidas em reuniões anteriores como SEECTUR, SEDUC e SEFIN. Na continuidade 

informou  sobre  o  hotsite  e  link  do  PACS:  https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/plano-municipal-de-acao-

climatica-de-santos-pacs. Informou também sobre curso ministrado pela SMS/SEVISA, na data de 15 de março, 

referente a doenças transmitidas pelo mosquito  Aedes  Aegypti e comentou sobre a correlação do tema com as 

mudanças climáticas.  

Sr. Franco perguntou se a SECLIMA integrará a SEGOV.  

Sr. Eduardo respondeu que a ação climática é um trabalho transversal e que a SECLIMA é um link  no com o 

gabinete do Prefeito, sendo a coordenação dos trabalhos realizada pela SEMAM. 

Sra. Greicilene  declarou que entende que há necessidade imediata de atualizar o decreto da CMMC, e da portaria 

de nomeação de seus representantes, garantindo a presença dos membros atuais para, na sequência, incluir novos 

órgãos e entidades. 

Item  3,  Sr.  Eduardo  solicitou  que  a  Sra.  Greicilene,  Coordenadora  do  Grupo  Técnico  de  Trabalho  do  Plano 

Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - GTT do PMMA, compartilhasse a experiência do 

Grupo na elaboração do Plano Operativo Operacional - POA do PMMA. Sra. Greicilene explanou brevemente 

sobre o primeiro POA do PMMA, elaborado em 2021, após a aprovação do PMMA pelo Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, e informou que tanto no PMMA quanto no PACS deve- se discutir e 

definir as ações prioritárias, dentre todas aquelas definidas nos Planos, necessárias para a sua implementação. 

Também explicou sobre a correlação necessária dos POAs com a Lei Orçamentária Anual – LOA e demais peças 

orçamentárias. 
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Sr.  Eduardo  informou  que  propostas  para  o  POA  do  PACS  já  podem  ser  enviadas  por  e-mail.  O  sumario 

executivo consta no link acima. Participou que de 16/03 a 25/03 este está aberto para atualizações e após está o 

documento irá para o POA, que será iniciado este ano e apresentado ano que vem.  

Sr. Eduardo participou sobre as versões diagramadas do PACS (documento completo e sumário executivo) que se 

encontra em fase final de análise para posterior disponibilização no hotsite. 

Item  4,  Sr.  Eduardo  informou  sobre  devolutiva  da  reunião  anterior  quanto  à  participação  de  Santos  no  Pacto 

Global de Prefeitos. Ressaltou que será elaborado ofício para apreciação e assinatura do Executivo. Salientou que 

com a participação neste Pacto não há ônus para o município, sendo apenas necessário efetuar adesão às metas 

relacionadas às das Mudanças Climáticas. 

Assuntos  Gerais,  Sr.  Eduardo  participou  da  necessidade  de  realizar  o  inventário  de  gases  de  efeito  estufa  do 

Município.  Comunicou  que  o  Secretário  Marcos  Libório  não  pode  participar  da  reunião  por  estar  em  evento 

denominado  “Primeira  Conferência  de  Resíduos  Sólidos”,  no  Recife,  e  posteriormente  trará  informes  deste  à 

Comissão. 

Sra.  Greicilene  declarou  disse  que  a  adesão  de  Santos  ao  Pacto  Global  reforçará  a  visibilidade  do  município 

sendo um importante apoio na busca por financiamento visando à implementação do PACS. 

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

 
 

________________________________________ 
EDUARDO KIMOTO HOSOKAWA 
VICE-COORDENADOR DA CMMC  
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