
 

 

O Grupo de Trabalho de ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA 
CIVIL, reunido em 04/05/2015, na sala Tanguá do Master Hotel, em Curitiba, 
contou com os seguintes participantes: 

 

 Cláudio Jesus de Oliveira Esteves, representante do IPARDES, 
segmento: Poder Público (Curitiba) cesteves@ipardes.pr.gov.br, 41 3351 
6477; 

 Daniel Nojima, representante do IPARDES, segmento: Poder Público 
Estadual; daniel.nojima@ipardes.pr.gov.br; 

 Elair de Macedo e Silva Grassani, representante do CEDEA, segmento: 
ONGs (Curitiba) egrassan@uol.com.br, 41 9978-8370 (tim) e 8482-
9895(oi); 

 José Borges, representante do MNLM, segmento: Movimentos Sociais 
Populares; jborgesmnlm@gmail.com; 

 Joseli Colaço, representante do CEDEA, segmento: ONGs 
joselireporter@live.com (Curitiba), 41 9935-2970 (tim); 

 Marcos Levandoski, representante da AMCG, segmento: Poder Público 
Municipal; m.levandoski23@gmail.com (Ponta Grossa); 

 Paulo Nobukuni, representante da UNICENTRO, Poder Público 
Estadual; nobukuni@unicentro.br 
nobukuni16@yahoo.com.br 

 Vivian Coley, representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Logística, segmento dos trabalhadores, vivicolley@seil.pr.gov.br 
 

Inicialmente, a conselheira Vivian Coley comunicou a sua saída deste 
Conselho e, consequentemente, do referido GT por ter mudado de local de 
trabalho, pedindo, em seguida, licença para se retirar. 

Num segundo momento, a conselheira Elair fez a leitura dos principais 
pontos da pauta da última reunião deste GT; realizada em 25 de novembro de 
2014, a saber: 

- adoção de medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco, 
mesmo tendo em vista a incerteza quanto ao risco de desastre; 

 

- de ação articulada entre os entes federados, a abordagem sistêmica das 
ações e a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise; 

 

-  priorização das ações preventivas em relação às demais ações; 
 

- instituir o Plano Estadual de Proteção e defesa Civil; 
 

- elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil pelos 
Municípios; e 
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- transversalidade dos Planos e Ações de Proteção e Defesa Civil com as 
Políticas Urbanas;  

Abriu-se, em seguida, a palavra aos demais conselheiros, considerando, 
pois, a Lei nº 12.608/2012 que: 1) institui a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – PNPDEC; 2) dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – SINPDEC; 3) dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – CONPDEC; e 4) autoriza a criação de sistema de informação e 
monitoramento de desastres; bem como, os pontos destacados pelo Grupo na 
26ª RO. 

Por último, os conselheiros abaixo nominados compartilharam as seguintes 
informações: 

 

1) Cláudio – destacou a importância deste Grupo de Trabalho ter como foco da 
próxima reunião (28ª RO) o Planejamento;  
 
2) Paulo Nobukuni – compartilhou o projeto “Cidadania na Gestão de Riscos e 
de Desastres no Centro-sul do Paraná”, uma parceria firmada entre a 
UNICENTRO, UAB, Núcleos Regionais de Educação de Guarapuava e 
Pitanga, e Defesa Civil do Estado, comprometendo-se a compartilhar com o 
grupo uma cópia do referido projeto, via e-mail; 
 
3) Marcos – sugeriu à Secretaria Executiva do Concidades PR solicitar ao 
governo quantos e quais municípios têm o Plano de Contingência;  
 
4) Joseli – compartilhou informações sobre o projeto “Bombeiro Mirim” e a 
proposta do projeto iniciar na Cidade Industrial de Curitiba, região em que há 
recorrentes inundações e incêndios, constituindo-se, ainda, uma área de 
grande vulnerabilidade social. O principal objetivo do projeto é aumentar a 
eficácia da educação preventiva. A conselheira também se comprometeu a 
compartilhar uma cópia do respectivo projeto com o grupo, via e-mail. 

 

 


