
 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO 

            CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

Aos vinte e sete de abril de dois mil e dezessete, na sala de reunião da Casa dos 
Conselhos, sito à Rua Xavantes, 51, Vila Tupi, às 14h348m, deu-se início a 2ª Reunião 
por parte do presidente do Conselho Municipal de Defesa Civil e Diretor do 
Departamento de Defesa Civil, o Sr. Engº Luciano Gomes Souza, que agradeceu a 
presença de todos.  

Não obstante, estiveram presentes os senhores representantes do 
Departamento de Defesa Civil o Eng° Luiz Credidio, Engº Gilberto Roque, Sr. Rui Bizarro 
e o Sr. Allan Piva, que secretariou a reunião;  representando o Gabinete do Prefeito 
(GP), o Sr. Flavio Damasceno; representando a Secretaria de Educação (SEDUC), so Sr. 
Thiago Gonzales e Roberto de Miranda; representando a Secretaria de Obras Públicas 
(SEOP), o Sr. Robin Capistrano; representando a Secretaria de Transportes (SETRANSP), 
o Sr. Edmilson da Silva; representando a Secretaria de Trânsito (SETRAN), o Sr. 
Leandro, que substituiu os representantes que constavam no Decreto; representando 
a Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), o Sr. Edgar Fernandes; representando o 
Departamento de Comunicação, o Sr. Laio Silva;  representando o Corpo de 
Bombeiros, o Sgt PM Rafael da Silva; representando a SABESP, o Sr. Mauricio de Lima, 
que substituiu os representantes que constavam no Decreto;  representando a Polícia 
Civil, o Delegado Carlos Miura e a Sra. Secretária Ajunta da Casa dos Conselhos, a Dra. 
Maria Carolina Dondon. As secretarias SESURB, SEFIN e SESAP justificaram ausência via 
e-mail. 

 Após a apresentação de todos, o Sr. Engº Luciano Gomes Souza deu sequência  
a reunião com uma apresentação sobre a pauta da reunião, na qual falaria sobre o 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa Civil. Pelo fato de existirem 
mudanças administrativas, o Sr. Luciano comentou sobre a possibilidade de revisão do 
Decreto em vigência sobre o Conselho. Ele também questionou aos órgãos externos se 
existia uma situação confortável em convocá-los. 

Passou-se para a aprovação do Regimento Interno, que havia sido enviado a 
todos os membros por e-mail, lido item a item, sendo discutidos os pontos a serem 
acrescentados ou vetados. 

Desta forma foi decidido que: 
Art. 2º 
V- retirada a parte "vistoriar áreas e edificações em iminência de risco" por se 

tratar de atribuição pertinente a SEURB. 
VI - Substituição de "Secretaria Estadual e Secretaria Nacional" por 

"Coordenadoria Estadual (CEDEC/SP) e Coordenadoria Regional (REDEC/I-2)" 
Art. 3º 
IV - retirada a parte "preservação do meio ambiente", por se tratar de 

atribuição da SEMA. 
Art. 4º - Houve mudanças administrativas e será revisado este artigo. O 

Conselho na atual formação não é paritário e serão feitas alterações para que seja 
realizada a paridade entre órgão público e sociedade civil. Decidiu-se que o Exército 
não será convocado, porém pode ser convidado às reuniões.  



 
 

Também foi decidido que nenhum convidado terá direito a voto. Os convidados 
serão chamados em reunião anterior, sendo possível serem feitas reuniões 
extraordinárias para a chamada de convidados. 

Art. 10 
III - Deve-se comunicar por escrito eventuais faltas às sessões. 
Art. 11 
Foram incluídos os cargos de Vice-Presidente e 2º Secretário. Devendo-se 

incluir novos artigos referentes às suas atribuições, o que provocou a supressão dos 
artigos referentes as atribuições dos membros da diretoria. 

Art. 15 
Eleições serão realizadas na 2ª sessão ordinária após a Operação Chuvas de 

Verão. 
Art. 17 
Este artigo foi vetado. 
Art. 18 
Parágrafo Único - A reunião será realizada após a Oficina Preparatória para a 

Operação Chuvas de Verão. 
Após a leitura do Regimento, ficou decidido que serão feitas alterações e na 

próxima reunião, que ficou marcada para o dia 27 de julho, às 14h30, na Casa dos 
Conselhos, será levado para a votação e aprovação do Regimento. Também na 
próxima reunião serão eleitos os seguintes cargos: Vice-Presidente, Secretário-
Executivo e 2º Secretário. 

Passou-se para a aprovação da ATA da 1ª reunião que foi aprovada sem 
mudanças. 

Com toda a pauta da reunião cumprida e nada a mais acrescentar, o Engº 
Luciano Gomes Souza novamente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 
às 16h08min. 

 
 
  
Presidido por: 
 
 
_________________________ 
Engº Luciano Gomes Souza 

Diretor do Departamento de Defesa Civil 

Presidente do Conselho 
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__________________________ 
Allan Michel Simões Piva 

Departamento da Defesa Civil 


