
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

 

Aos vinte e oito de novembro de dois mil e dezenove, na sala de reunião da 
Casa dos Conselhos, sito à Rua Xavantes, 51, Vila Tupi, às 14h30, deu-se início a nona 
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 Obras Públicas (SEOP), o Sr. Acary Poppe; representando a Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMA), os Srs. Rogério Barreira e Felipe Nadarelli; representando a 
Secretaria de Assistência Social (SEAS), as Sras. Vânia Gimenes e Edivânia Josiane; 
representando a Secretaria de Finanças (SEFIN), o Sr. Ubirajara Gasparini 
representando a Secretaria de Assuntos Institucionais (SEAI), a Sra. Gilmara Souza; 
representando a Defesa e Cidadania da Mulher, os Srs. Ana Silvia e Edilson;  
representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Praia Grande, o Dr. Daniel Nattan; 
representando a Polícia Militar, o Capitão PM Rocha; representando o parque estadual 
Xixová, Marisa Goular;representando a SABESP, os Srs. Engº João Cesar Cesar Augusto 
Gil; e representando a ELEKTRO, o Sr. Silvio Francisco. 

 Após a apresentação de todos, a Sra. Vânia Gimenes deu sequência à reunião 
no que tange as funções da Secretaria de Assistência Social por intermédio dos 
programas como: CRAS,PIC, CONVIVER, CREAS E CAFE, onde o indivíduo recebe o 
amparado da administração pública, tanto para o seu desenvolvimento econômico, 
social, bem como à resolução de conflitos familiares no que se refere a assistência a 
mulher, vítima de violência doméstica. Em seguida, o Sr. Capitão da PM, Ricardo 
Rocha, apresentou a divisão de batalhões da região que são comandados pelo Coronel 
Rogério; o novo layout das viaturas e a economia para os cofres públicos com a nova 
identificação; como evitar que o suspeito consiga êxito em suas ações, principalmente 
ao entrar e sair de casa, e por fim, explanou sobre  as ações e os números da polícia 
militar na região e no Estado de São Paulo no ano de 2019. 

Logo após as apresentações, 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 
Diretor do Departamento de Defesa Civil 
Presidente do Conselho 

 

      Secretariado por: 
 
 
 

        __________________________ 
Peterson Luiz Vação Lopes 

         Departamento da Defesa Civil 


