Prezado(a) Senhor(a)
No dia 13 de março de 2014, na sede da Secretaria Municipal de Defesa Civil, estaremos
realizando a 1ª Conferência Municipal de Defesa Civil, como preparação para as etapas estadual e
nacional do evento. Sob a temática "Proteção e Defesa Civil: novos paradigmas para o Sistema
Nacional", a 1ª Conferência Municipall vai promover, incentivar e colocar em discussão a questão da
Proteção na Defesa Civil, uma das principais mudanças apresentadas pela Política Nacional prevista
na Lei nº 12.608/12. A legislação prevê que União, Estados, Distrito Federal e Municípios - com a
colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral - adotem medidas
preventivas e atenuantes, necessárias à redução dos riscos de desastres.
Para orientar os debates da Conferência, a Comissão Organizadora Nacional elaborou o Texto
de Referência,com orientações e explicações sobre os quatro eixos temáticos do evento:
1. Gestão integrada de riscos e resposta a desastres;
2. Integração de Políticas Públicas relacionadas à Proteção e à Defesa Civil;
3. Gestão do Conhecimento em Proteção e Defesa Civil;
4. Mobilização e promoção de uma cultura de Proteção e Defesa Civil na busca de Cidades
Resilientes.

Promover e fortalecer a participação, o controle social e a integração das políticas públicas
relacionadas à Defesa Civil, tendo em vista novos paradigmas para a Proteção e a Defesa Civil é o
objetivo principal da Conferência Nacional, a ser realizada posteriormente.
Em relação aos objetivos específicos, o evento busca:
1. Avaliar e apresentar a implementação das diretrizes aprovadas na 1ª Conferência Nacional de
Defesa Civil e Assistência Humanitária - 1ª CNDC;
2. Promover, incentivar e divulgar o debate sobre novos paradigmas para a proteção e defesa civil;
3. Avaliar a ação governamental, em especial quanto à implementação dos instrumentos jurídicos e
demais dispositivos trazidos pela Lei 12.608/12;
4. Propor princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil;
5. Promover o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC;
6. Fortalecer e estabelecer formas de participação e controle social na formulação e
implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, inclusive do Conselho Nacional
de Proteção e Defesa Civil.
A Conferência Municipal prevê a participação de representantes dos diversos segmentos ligados às
políticas públicas de Proteção e Defesa Civil:


Agentes da Defesa Civil



Poder público



Sociedade civil



Conselhos e entidades profissionais



Conselhos de políticas públicas



Comunidade científica

Neste evento estaremos ambém elencando princípios e diretrizes a serem submetidos nas
etapas estadual e nacional e ainda elegendo os respectivos delegados municipais para
representarem o Município.
Sendo assim convidamos VSª a participar deste evento, ou indicando representante.
Informamos que a ficha de pré-inscrição e maiores informações estarão disponíveis no site
http://www.dcteresopolis.blog.br/ . É importante ressaltar que a confirmação da inscrição deve ser
feita antes da votação do Regulamento da Conferência. Outras informações encontram-se no site do
evento nacional http://www.2cnpdc.mi.gov.br e nos anexos desta correspondência.
Por fim, solicitamos a leitura dos anexos, principalmente do Regulamento , a fim de facilitar o
processo inicial de votação da mesma no início dos trabalhos, bem como a confirmação por telefone
ou email da participação. Ressaltamos também a importância da leitura do termo de Referência para
orientação dos eixos temáticos que mais interessem ao inscrito.
Atenciosamente

ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CONTATOS:
21 2742-1970 (Falar com Cordeiro,Rafael, Luciano, Alexandre ou Luciana)
Email: dc.tere@ig.com.br

