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GOVERNO: 1ª Conferência de Proteção e Defesa Civil reúne
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Nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, 56 cidades da região administrativa de Campinas
estiveram reunidas em Itatiba para a 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa
Civil - 1ª CIPDC. O encontro teve como objetivo reunir representantes de toda a sociedade
para promover e fortalecer a participação, o controle social e a integração das políticas
públicas relacionadas à Defesa Civil. "Essa foi a maior conferência do País em
representatividade. Não é a toa que Itatiba e região são referências quando se fala em
Defesa Civil, lembrando que todas as cidades participantes são consideradas pela ONU
como resilientes", comenta o Prefeito João Fattori.
Estiveram presentes na Conferência, o Prefeito João Fattori; o Presidente da Comissão
Organizadora da Conferência e Secretário de Governo da Prefeitura de Itatiba, Jefferson
Cirne da Costa; o Secretário Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Defesa Civil
Coronel PM Marco Aurélio Alves Pinto, o palestrante e representante da ONU no Brasil,
David Stevens; o Coordenador Regional da Defesa Civil da Redec-5, Sidney Furtado; a
Coordenadora da Defesa Civil de Itatiba e Coordenadora Adjunta da Região de Bragança
Paulista, Leila Recaman Cavallaro; Prefeitos e representantes de Defesas Civis e do poder
público e membros da sociedade civil das cidades participantes.
O encontro promoveu e incentivou o debate sobre novos paradigmas para a proteção e a
defesa civil, além de avaliar a ação governamental na área. A Conferência em Itatiba
resultou em dez princípios e 30 diretrizes para a implementação da Política Intermunicipal
de Proteção e Defesa Civil e também o fortalecimento do Sistema Estadual de Proteção e

Defesa Civil - SIEPDEC.
Cidades Resilientes
Durante o evento, mais seis cidades passaram para o 1º ciclo das cidades resilientes:
Piracaia, Pinhalzinho, Pedra Bela, Monte Alegre do Sul, Brotas e Espírito Santo do Pinhal.
Fazer parte deste grupo equivale a dizer que a cidade apresentou avanços significativos em
seu compromisso com a ONU (Organização das Nações Unidas) em torno de práticas de
desenvolvimento sustentável, diminuindo as vulnerabilidades e propiciando bem estar e
segurança aos cidadãos.
O tema da 1ª CIPDC foi ‘Proteção e Defesa Civil: novos paradigmas para o Sistema
Nacional'. Os debates foram divididos em quatro eixos temáticos: Gestão Integrada de
Riscos e Resposta a Desastres; Integração de Políticas Públicas relacionadas à Proteção e
à Defesa Civil; Gestão do Conhecimento em Proteção e Defesa Civil; e Mobilização e
Promoção de uma Cultura de Proteção e Defesa Civil na busca de Cidades Resilientes. A
partir daí foram definidos dez princípios e 30 diretrizes que serão encaminhados para a
etapa estadual da Conferência. Entre as propostas estão a garantia de verbas, ações de
prevenção e conscientização, ações para coibir a ocupação de áreas de risco, normatização
de dados, capacitação e outras. A Comissão Organizadora está preparando o relatório final,
com a íntegra das propostas aprovadas.
Delegados
Foram ainda escolhidos os delegados que vão representar nossa região na etapa estadual.
Representantes de diversas cidades participantes fazem parte do grupo, que é composto
por representantes da Sociedade Civil; do Poder Público e Agentes de Defesa Civil; dos
Conselhos Profissionais e de Políticas Públicas; e da Comunidade Científica.
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