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ATA DA 6º REUNIÃO DE 2021 

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS. 

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e 

oito minutos, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B 

desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as) Secretários(as) e representantes de 

Secretários: Brunna Muller - representante da Secretaria Municipal de Educação,  Sra. 

Caroline Andrade Vargas – representante da Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente, Sr. Diretor Manoel F. Luz Neto – Departamento de Controle Interno, Sr. 

Secretário Rafael da Silva Amorim – Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 

Sr. Daniel Cerqueira da Silva – Representante da Secretaria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, Sr. Diretor Everson Alves – representante da Secretaria Municipal de 

Cultura, Sra. Ingrid Rodriguês – Representante a Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Relações de Trabalho e Sra. Greice Mara S. Souza - representante da 

Autarquia Municipal de Saúde. Também participaram da reunião a equipe do 

Departamento de Controle Interno, Nancy Maki Massuda e Edineia Ferreira de O. 

Queiroz, servidoras, Aline Andrea Cruz, e Mariana Paulasini – estagiárias. 

Convidados ausentes: Sra. Secretária Andrea Rejane de Assis – Secretaria de 

Administração, Sr. Secretário Antônio de Godoi - Secretaria de Finanças, Sra. 

Secretária Christina Tiemi Nakano – Secretaria de Desenvolvimento Social e Relações 

do Trabalho, Sr. Edson Luis de Carvalho - Sr. Secretário Fernando Aguiar - Secretaria 

de Obras e Serviços, Sr. Superintendente Flávio A. Bergamashi - Autarquia Municipal 

de Saúde, Exmo. Sr. Prefeito Dr. Francisco Tadao Nakano - Gabinete do Prefeito, Sr. 

Secretario Gerson Lazarin – Secretaria de Turismo, Sr. Secretario Gilberto Pascom 

Junior – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Sr. Secretário Gerson Pereira 

Brito - Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, Sr. Secretário João M. Oliveira 

– Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sr. Superintendente Jose 

Roberto dos Santos – Itaprevi,  Sr. Secretário Dr. Manoel B. Carmo - Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, Sr. Secretário Marcio B. Carvalho – Secretaria de Educação, 

Exmo. Sr. Vice-Prefeito Rafael Antônio de Oliveira - Secretaria de Esporte e Lazer. Sr. 
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Secretario Renato B. Rainha – Secretaria de Governo e o Sr. Secretário Romeu 

Nicolatti - Secretaria de Cultura. Pauta discutida: Programa Município Verde e Azul. 

Iniciou-se com o Sr. Manoel agradecendo a presença de todos, falou sobre a reunião 

anterior que foi sobre Transparência. Após, iniciado a reunião sobre o tema “Município 

Verde e Azul” que foi sugerido pela Sra. Caroline A. Vargas, representante da 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, onde o Sr. Manoel explicou a 

importância dessa integração entre as Secretarias, passando a palavra para a Sra. 

Caroline, que iniciou a apresentação demonstrando os slides contendo as informações 

deste projeto, explicou que o PMVA foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, 

que passou para que as Prefeituras realizem. O PMVA é encaminhado para as 

Secretarias de Meio Ambiente das Prefeituras, e que as Secretarias precisam unir 

forças para que a Educação Ambiental do município aconteça, e que a inclusão deste 

programa na PMIS está a todo vapor, inclusive, na portaria de acesso à prefeitura tem 

uma placa com o logo do programa e suas diretrizes, como forma de incentivar e 

demonstrar a participação neste projeto. A PMIS hoje tem três grandes pilares 

ambientais, o Bioma Mata Atlântica, 627 (seiscentos e vinte e sete) nascentes, e a 

represa do Guarapiranga. Citou o relatório do IPCC de 2021, onde este ano fizeram 

uma mudança apresentando por regiões, afunilando as regiões por países, e como 

nesse momento de mudanças climáticas é importante que haja essa união. Deu 

continuidade falando sobre o objetivo da PMVA, que precisam ser encaminhados 

relatórios comprovando as medidas tomadas pelo município, que existe a variável 

ambiental, que é uma forma de Desenvolvimento Sustentável da Economia Municipal 

para verificar se o município tem condições de receber empresas com sustentabilidade 

ambiental. O PMVA conta com capacitação técnica e a Secretaria de Planejamento e 

Meio Ambiente tem contato direto com os idealizadores desse projeto. Falou sobre a 

Lei de Educação Ambiental e sobre o Conselho de Educação Ambiental, que são uma 

forma que mesmo que se mude a gestão o projeto não será paralisado ou perdido. O 

desenvolvimento do município é medido através de um ranking, conforme vai evoluindo 

a Prefeitura vai recebendo certificações, o projeto tem como método de avaliação 10 

diretivas, questões abordadas com prioridade, existe um projeto de lei que está na 

Câmara dos vereadores para ser votado e o conselho municipal já está em projeto com 

a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Sr. Daniel cita a iniciativa da ONU Cidades 

mailto:dci-is@itapecerica.sp.gov.br


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 
 

          Tel.: 4668-9341 - E-mail: dci-is@itapecerica.sp.gov.br 

 

mp 

Risilientes, que a Defesa Civil está aguardando a Certificação, e como essas iniciativas 

são importantes. A Sra. Caroline fala sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica, que 

inclusive o Sr. Daniel participa, e que este projeto é de grande magnitude, levará cerca 

de um ano até todas as diretrizes do mesmo estejam prontas. Fala da importância do 

Projeto Horta nas escolas, e que a Secretaria tem ido até as escolas para refazer as 

hortas e os canteiros, e que essa parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a 

Secretaria de Educação é muito importante. Finalizando, falou sobre o IPCC deste ano 

que demonstra que já existem danos que são irreversíveis para o planeta, ou paramos 

ou diminuímos os danos.  Passou a palavra ao Sr. Manoel que falou sobre a próxima 

reunião que acontecerá em Novembro/2021, e que irá pessoalmente em cada 

Secretaria entregar o convite aos Secretários, ressaltou como é importante essa 

integração entre as Secretarias e que é isso que o DCI vem abordando. Sr. Secretário 

Rafael perguntou se existe algum projeto com a Secretaria de Esportes, para que as 

pessoas plantem mudas nos campos, a Sra. Caroline falou que poderiam elaborar um 

projeto em conjunto para distribuírem mudas de plantas e arvores nativas. Sr. Manoel 

preguntou se mais alguém teria sugestão de tema para a próxima reunião, Sra. 

Caroline sugeriu o tema Plano Municipal da Mata Atlântica, Sr. Manoel agradeceu a 

todos pela participação. Fará parte desta ATA lista de presença. Eu, Mariana Almeida 

Paulasini, lavrei a presente ATA. Não havendo nada a ser tratado, encerrou a reunião 

às 09h39m.  
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