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Câmara Temática Metropolitana para 

Gestão de Riscos Ambientais  

Ata de Reunião 

Reunião Ordinária da Câmara Temática Metropolitana para a Gestão de 
Riscos Ambientais - CTM-GRA 

 

Local da Reunião Gab. do Prefeito – 9º andar sala 01 

Data 19.12.2018 

Horário de Início  9:00 hs 

Horário de Término 12:00 hs  

 

PARTICIPANTES 

Nome Órgão 

Ronaldo Malheiros Figueira  PMSP/SMSUB 

Rafael Pereira da Silva  PMSP/Casa Civil 

Kátia Canil Universidade Federal do ABC - UFABC 

Cristina Boggi S. Rafaelli Instituto Geológico – SMS/SP 

Marcela Penha Guimarães Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo - IPT 

Tiago Fernando Seballo Cruz Vermelha - SP 

Capital Alberto  Coordenadoria Estadual de Proteção e 

Defesa Civil – CEPDEC  

Eduardo Soares de Macedo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

do Estado de São Paulo - IPT 

Renata P. Moreira  Universidade de São Paulo – USP 

Rafael Antonio Teixeira das 
Neves 

Defesa Civil de Santo Andre/ 
Consórcio Intermunicipal do Grande 

ABC 

Halana Amorim PMSP/Casa Civil  

Mariana Yamamoto Martins  EMPLASA  

Eduardo Mazzolenis de Oliveira  Agencia Ambiental do Estado de São 

Paulo - CETESB 

Amanda Mendes de Sousa PMSP/SMSU/COMDEC 

 
PAUTA 

 

#  

Assunto 
Assunto 

01 Informes gerais  

02 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – 

PDUI – relato dos trabalhos e próximas ações  

03 
Reorganização da CTM-GRA e Plano de Trabalho 

2019 

04 Calendário de reuniões ordinárias 
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ASSUNTOS DISCUTIDOS NA REUNIÃO  
 

# Assunto Comentários sobre o Assunto 

01 Informes gerais 

Ronaldo (PMSP/SMSUB) 

 Processo de transferência da SMSU/COMDEC para o 
Gabinete da Secretaria Municipal de Subprefeituras 

– SMSUB e a continuidade da participação na CTM-
GRA como Secretario Executivo; 

 Convênio Ministério da Integração Nacional – MIN x 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 
CONFEA – esta em fase de analise pela MIN, mas 

com o acompanhamento por parte do Geólogo 
Ronaldo M. Figueira durante o ano de 2019; 

 Plano de Gestão de Riscos Relacionados às Redes 

de Distribuição de Gás Natural na RMSP – Relatório 
de andamento – Minuta em fase de finalização com 

o ok da CETESB, PMSP/SMSU/COMDEC e COMGAS, 
faltando aval do Corpo de Bombeiros. Previsão de 
lançamento na segunda semana de Fevereiro -

2019; 
 Plano de Gestão de Riscos relacionados às Dutovias 

de transporte de combustíveis – TRANSPETRO – 
inicio das articulações.  

 Plano de Gestão de Riscos relacionados a acidentes 

envolvendo o transporte de produtos perigosos – 
em fase de planejamento para inicio de articulações  

 
Rafael Neves (DC-Santo Andre/Consorcio ABC) 
 

 Relato do andamento do Plano de Prevenção, 
Preparação e Resposta – Rápida – P2R2 e informe 

sobre a próxima reunião que será realizada no dia 
12.01.19 na sede do Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC; 

2 PDUI  

Foi apresentado um relato do processo de participação da 

CTM-GRA na elaboração do Projeto de Lei e do Caderno de 

Propostas – PDUI, tendo como representantes a Arq. 

Mariana Martins, Geóloga Kátia Canil e o Geólogo Ronaldo 

Malheiros Figueira com destaque para: 

 A importante e organizada participação da CTM-GRA 

em todas as fases do processo de elaboração do 

PDUI com destaque para a inserção da temática de 

Riscos Ambientais como uma das estratégias para 
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ação metropolitana (art. 11 do PL); 

 A manutenção de todo o material produzido, discutido 

e aprovado pela CTM-GRA no que diz respeito ao 

conteúdo sendo apenas feita a adequação de forma a 

atender o padrão estabelecido pelo GT de Elaboração 

do Projeto de Lei.  

 O Art. 16 que amarra no PDUI a Gestão de Riscos 

Ambientais; e 

 O Art. 28 que reforça que o “conteúdo do Caderno de 

Propostas é base, parte integrante e indissociável 

desta lei” 

 Necessidade de acompanhamento do cronograma após 

a aprovação do Comitê Executivo. O encaminhamento 

para o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano 

acontecerá no início de 2019; 

03 

Reorganização da 

CTM-GRA e Plano 
de Trabalho para 
2019 

Quanto à reorganização da CTM-GRA, a discussão apontou 

para dois cenários/frentes de trabalho: uma que irá 

manter a composição atual, com um reforço em algumas 

representações, de forma a retomarmos os trabalhos de 

rotina que vinham sendo conduzidos ate então e a outra 

que irá aguardar a finalização do processo do PDUI com a 

aprovação e sansão da Lei, onde a CTM –GRA deverá se 

estruturar de forma a cumprir seu papel delegado por ela.  

 

Com relação a esta ultimo cenário/frente será formado um 

grupo constituído pelo Ronaldo, Kátia, Eduardo Soares e 

Mariana, que irão acompanhar o processo de finalização do 

PDUI culminando com a lei aprovada e sancionada, além 

dos seus desdobramentos.  Neste sentido, quanto à nova 

estrutura de composição, que demandará convite para 

novos membros, foi acordado que vamos aguardar os 

novos encaminhamentos do PDUI, tendo em vista que a 

aprovação do PL, na forma como está hoje, pode implicar 

em mudanças na estrutura da CTM. 
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Quanto às ações rotineiras da CTM-GRA, foram elencadas 

algumas linhas de ações, já com o objetivo de se 

estabelecerem diretrizes e procedimentos como subsídios 

ao Plano Metropolitano de Gestão de Riscos Ambientais - 

PMGRA, um dos instrumentos da Gestão dos Riscos dentro 

do PDUI. Seguem abaixo as linhas e pontos focais que 

ficarão responsáveis pela condução dos trabalhos e 

composição dos grupos por técnicos fora das 

representações da CTM-GRA com competência e 

conhecimento na respectiva linha de ação, sendo elas: 

- Riscos Tecnológicos- (Ronaldo e Rafael Neves); 

- Articulação por Bacias Hidrográficas (Renata, Amanda, 

Eduardo Mazzolenis, Ronaldo e Pisani); 

- Gestão de Desastres (Tiago e Cap. Alberto); 

- Mobilização (Cristina, Tiago, Natália-COMDEC/SP e 

representante(s) do LabJuTa/UFABC); 

- Operação Fogo Zero (Ronaldo, Cap. Alberto e Adriano da 

PMSP); 

- Educação e Comunicação de Riscos (Rafael Neves e 

Samia). 

 

Doravante os grupos terão total liberdade na constituição 

da sua composição e desenvolvimento do trabalho dentro 

das diretrizes e concepções apresentadas para a 

respectiva linha de ação contida no “Caderno de Propostas 

- PDUI”. 

 

Nas reuniões ordinárias adotaremos a sistemática de que 

cada grupo fará uma apresentação focando o 

planejamento e andamento dos trabalhos, além de outros 

aspectos que demandem contribuição coletiva da CTM-

GRA, bem como da integração das linhas de ação em 

pontos comuns como, por exemplo, a implantação de 
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sistemas de alerta. 

04 
Calendário de 
reuniões ordinárias 

Ficou acordado que as reuniões da CTM – GRA para o ano 

de 2019 serão realizadas na segunda quinta-feira de cada 

mês, sendo a primeira realizada no dia 12 de fevereiro de 

2019 em local a ser confirmado. 

 

 

 
São Paulo, 21 de dezembro de 2018 

 
 

 
Ronaldo Malheiros Figueira 

Secretaria Executiva – CTM – GRA/PMSP-SMSUB 
 

 
 

Amanda Mendes de Sousa 
CTM-GRA/PMSP-SMSU 


