
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

 
Aos vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião da 

Casa dos Conselhos, sito à Rua Xavantes, 51, Vila Tupi, às 14h30, deu-se início a décima 
reunião ordinária por parte do presidente do Conselho Municipal de Defesa Civil e 
Diretor do Departamento de Defesa Civil, o Sr. Eng. Luciano Gomes Souza, que 
agradeceu a presença de todos.  

Não obstante, estiveram presentes os senhores representantes do 
Departamento de Defesa Civil, o Sr. Peterson Lopes, que secretariou a reunião; 
Representando a Secretaria de Educação (SEDUC), o Sr. Thiago; Representando a 
Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), os Sr. Rogério Barreira; Representando a 
Secretaria de Assistência Social (SEAS), as Sra. Vânia Gimenes; Representando a 
Secretaria de Finanças (SEFIN), o Sr. Ubirajara Gasparini; Representando a Secretaria 
de Saúde Pública (SESAP), o Sr. Ariano Maximiano; Representando a Secretaria de 
Habitação (SEHAB), o Sra Thais Roma; Representando a Defesa e Cidadania da Mulher, 
as Sras. Ana Silvia e Marlene Fortunato;  Representando a Ordem dos Advogados do 
Brasil OAB – Praia Grande, o Dr. Daniel Nattan; Representando a SABESP, o Sr. Engº 
João Cesar Figueiredo. 

 Após a apresentação de todos, o Presidente  deu sequência à reunião no que 
tange a retomada das atividades do Conselho, tendo em vista o período de alta 
pandêmica, vivido nos anos de 2020 e 2021. 

No decurso da reunião, algumas temáticas foram abordadas e debatidas, como 
a reapresentação das atribuições das secretarias municipais, dos demais órgãos 
governamentais e não governamentais, bem como a atualização e readequação dos 
serviços prestados no município. 

O encontro foi bastante satisfatório e com grande expectativa para a realização 
dos trabalhos. 

Logo após o período de conversa e sugestões, algumas indagações foram 
sanadas.  

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 
por volta das 16h30. 

 
             
           Presidido por:   
     
 
 
_________________________ 
Engº Luciano Gomes Souza 
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