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 DECRETO Nº 18.024  DE 23 DE ABRIL DE 2018.  

Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade Resiliente – 
CCR, e dá outras providências.  
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei 
Orgânica deste Município; 

CONSIDERANDO que Cidade Resiliente é a capacidade de um sistema, comunidade ou 
sociedade potencialmente exposta a ameaças de adaptar-se, resistindo ou mudando 
com o fim de alcançar e manter um nível aceitável em seu funcionamento e estrutura, 
determinado pelo grau no qual o sistema social é capaz de auto-organizar-se para 
incrementar sua capacidade de aprendizagem sobre desastres passados, com o fim de 
alcançar uma melhor proteção futura e melhorar as medidas de redução de risco de 
desastre; 

 CONSIDERANDO que o Município de São José do Rio Preto aderiu à campanha mundial 
“Construindo Cidades Resilientes” do Escritório das Nações Unidas para Redução de 
Risco de Desastres (UNISDR);  
 
CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica as ações prospectivas 
sobre os riscos de desastres ainda não existentes, as ações reativas sobre os riscos 
existentes e a elaboração e execução de um Plano Local de Resiliência;  
 



CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica as ações de prevenção, 
mitigação, preparação, resposta e recuperação referentes aos riscos e desastres no 
município de São José do Rio Preto/SP; 

 CONSIDERANDO as recomendações da terceira Conferência Mundial da Organização 
das Nações Unidas – ONU sobre a Redução do Risco de Desastres (WCDRR), 
denominado Marco de Sendai, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Conferência 
das Partes da CMNUCC – Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a 
resiliência a desastres, que estabelece metas a serem cumpridas de 2015-2030; 

 
 D E C R E T A :  
Art. 1º. Fica instituído em caráter permanente o Comitê da Cidade Resiliente – CCR, 
vinculado à Diretoria de Defesa Civil, instância colegiada de deliberação e coordenação 
da Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes da Organização das Nações 
Unidas – ONU, no Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. 

 
 Art. 2º. Cabe ao Comitê da Cidade Resiliente – CCR promover a intersetorialidade, 
propiciando ações integradas para implementação do Marco de Sendai e elaboração do 
Plano Local de Resiliência. 
  
Art. 3º. O funcionamento do Comitê da Cidade Resiliente – CCR será norteado pelas 
ações de gestão de riscos de desastres de forma sistemática, priorizando estratégias, 
programas e projetos de maior relevância a redução de risco de desastres.  
 
Parágrafo Único. A Coordenação do Comitê Resiliente – CCR será do Gabinete do 
Prefeito –  Coordenadoria de Defesa Civil. 

 
 Art. 4º. O Comitê da Cidade Resiliente – CCR será composto por um representante 
titular e um suplente das seguintes Instituições e entidades Municipais e Estaduais:  
I. Secretaria Municipal de Assistência Social;  
II. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;  
III. Secretaria Municipal de Saúde;  
IV. Secretaria Municipal de Educação;  
V. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;  
VI. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança (Guarda Municipal);  
VII. Secretaria Municipal de Habitação;  
VIII. Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência e Tecnologia e Inovação;  
IX. Secretaria Municipal de Obras;  
X. Fundo Municipal de Solidariedade;  
XI. EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares:  
XII. EMPRO – Empresa Municipal de Processamento de Dados;  
XIII. SEMAE – Serviços Municipal Autônomo de Água;  
XIV. Gabinete do Prefeito (Defesa Civil);  
XV. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;  



XVI. 17º Batalhão de Polícia Militar;  
XVII. 13º Grupamento de Corpo de Bombeiros;  
XVIII. 4º Batalhão de Polícia Ambiental;  
XIX. Polícia Rodoviária Estadual;  
XX. Polícia Rodoviária Federal;  
XXI. CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança;  
XXII. FATEC – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto;  
XXIII. UNESP – Universidade Estadual Paulista de São José do Rio Preto.  
 
Art. 5º. Havendo a necessidade de participação de outros e entidades públicas e 
privadas, assim como de representantes da comunidade no desenvolvimento dos 
trabalhos, estes poderão ser convidados para compor o Comitê da Cidade Resiliente 
CCR, mediante convite aprovado pela maioria absoluta do colegiado.  
 
Art. 6º. Compete ao Comitê Resiliente – CCR:  
I. promover a implementação do Marco de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 
2015-2030, a nível local;  
II. realizar o Relatório de Autoavaliação da Campanha Mundial “Construindo Cidades 
Resilientes” e o Plano Local de Resiliência, conforme as diretrizes estabelecidas pelo 
Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres – UNISDR.  
III. discutir conjuntamente os problemas, estratégias para aumentar o grau de 
consciência e compromisso em torno das práticas estabelecidas na Plataforma Global 
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai, Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, Conferência das Partes da CMNUCC – Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula 
Humanitária para a resiliência a desastres;  
IV. elaborar o Plano Local de Resiliência, conforme as diretrizes estabelecidas pelo 
Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres – UNISDR.  
 
Art. 7º. As funções dos membros do Comitê da Cidade Resiliente – CCR não serão 
remuneradas a qualquer título sendo consideradas de relevante interesse público.  
 
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de abril de 2018, 166º Ano de Fundação e 124º 
Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.  
 
                                                             EDINHO ARAÚJO  
                                                                    PREFEITO  
 

 

Palavras em diretrizes de ação em “Guia de implementa
ção de estratégias de redução de risco de desastres e 
resiliência locais” 



Muitos de vocês podem já estar ciente de que as palavras em Diretrizes de Ação 
em “Guia de Implementação para a redução do risco de desastres local e 
estratégias de resiliência” (2018 - Versão consulta pública) está agora disponível em 
PreventionWeb para revisão pública. Como um esforço da comunidade RRD 
internacional intermediado pelo UNISDR, esta versão oficial consulta pública é um 
produto de um processo longo e detalhado de elaboração, consulta e revisão. A 
revisão pública normalmente é executado por três meses para garantir que 
aspectos importantes não foram supervisionados. A publicação permanecerá 
disponível para consulta pública até meados de junho.  
Sinta-se livre para compartilhar seus comentários aqui .  

Sobre a publicação:  
 
O guia se concentra em combater fatores de risco de desastres subjacentes e 
reforço da boa governança na redução do risco de desastres (RRD), em todos os 
níveis e setores, O documento aconselha os governos locais  sobre mecanismos de 
desenvolvimento e implementação de uma estratégia RRD holística e integrada que 
contribui para construção de resiliência a nível  local.  
 
O guia está dividido em sete capítulos:  

1. A introdução  
2. Capítulo dois destaca o papel dos níveis subnacionais no desenvolvimento 

de estratégias locais de redução e resiliência de risco de desastres e a 
importância de localizar RRD  

3. O capítulo três delineia as principais características de uma redução do risco 
de desastre local e estratégia de resiliência  

4. O capítulo quatro apresenta os elementos necessários que geram as 
condições para o seu desenvolvimento ao longo de um processo inclusivo e 
participativo  

5. Capítulo cinco desenvolve os três elementos centrais que auxiliam na 
implementação de uma estratégia local de redução do risco de desastres e 
resiliência  

6. Capítulo seis inclui uma seleção de estudos de caso exemplificando alguns 
dos principais temas abordados no guia  

Finalmente, o capítulo sete empates algumas conclusões. 

Para baixar a publicação (versão consulta pública), visite: 
FONTE:https://www.unisdr.org/we/inform/publications/57399 

 

 

Cúpula Global de 2018: PARTICIPAÇÃO ONLINE  
Quer participar online? Descubra como abaixo! 



Queridos membros,  
 
Como mencionado na semana passada, todas as sessões plenárias da Cúpula será 
emitida em direto, bem como uma seleção de sessões que ocorrem nas sessões 
conduzidas por membros paralelos.  
 
Mesmo se você não estiver participando da Cúpula, queríamos garantir que os nossos 
membros tinha várias opções para parte tomar neste evento único, interagindo com os 
alto-falantes, Secretariado, representantes e membros presentes regionais da GNDR. 

sessões on-line aberto à participação  

 

Para todas as sessões que serão emitida em direto, você vai encontrar a menção 

“Livestream” no final de seu tema. Todas as outras sessões serão registrados e 

divulgados no site da GNDR e plataformas de mídia social (Twitter / Facebook e 

YouTube). veja AGENDA  

 

Lista de sessões a ser emitida em direto:  

 

Dia 1:  

 Mundial Summit 2018 Kick-off  

 Aprendendo juntos: exercício interativo global  

 Dia 1 Envolva-se: Como pode GNDR continuar a reforçar a sua facilitação da 

aprendizagem?  

Dia 2:  

 Reflexão sobre visita ao local  

 Dia 2 Encerramento resultado do “Conheça os seus representantes regionais” 

sessão, resumo das ideas de cada região.  

Dia 3:  

 Melhor estudo de caso prática, presidido pela Parceria Brokers Association 

(PBA)  



 SFDRR Alvo E: Projetando uma estratégia DRR colaborativamente  

 Formação sobre a intermediação de parceria  

 Dia 3 Envolva-se: Como pode GNDR continuar e reforçar a nossa colaboração? 

Introdução à nova plataforma da comunidade  

Dia 4:  

 Vistas a partir do Frontline: papéis na iniciativa global  

 Como maximizar suas campanhas com a mídia social  

 Mundial Summit embrulhar  

 
Você tem até quarta-feira 16 de Maio de registar o seu interesse em participar de 
sessões online. Envie sua confirmação para nisma.leboul@gndr.org .  
 
VoxR  
 
Durante a Cúpula estaremos usando uma ferramenta interativa chamada “VoxR” para 
recolher o seu feedback para polls / perguntas que os facilitadores pode perguntar aos 
participantes.  
VoxR irá recolher uma nuvem de palavras-chave que serão retirados de suas respostas, 
e irá listar as questões temáticas, pensamentos mais comuns ou sugestões do público.  
 
serão fornecidas instruções completas para todos os cadastrados como participantes 
online.  
 
Atenciosamente,  
A equipe Summit 

FONTE:https://gallery.mailchimp.com/a52884f320f95b1c8c120fe32/files/8431b168-9d48-4bcc-bcbc-
8fa854f1ebd6/Agenda_online_participation_Final.pdf 

 

Em São Paulo, Pacto Global realiza fórum com 
especialistas em sustentabilidade e direitos  

A Rede Brasil do Pacto Global da ONU realiza nesta semana (16), em São Paulo, um 

fórum com especialistas em sustentabilidade, igualdade de gênero, direitos humanos e 



combate à corrupção. Evento celebra os 15 anos da aliança nacional de empresas. 

Durante o encontro, que acontece no Museu de Arte de São Paulo (MASP), a inciativa 

lançará uma publicação sobre como o mundo corporativo pode apoiar o cumprimento 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). 

O fórum terá mesas sobre os avanços na adoção de modelos de produção sustentáveis, 

além de discussões sobre agricultura, mudança climática e gestão dos recursos hídricos; 

integridade no setor de construção; práticas para enfrentar a corrupção; financiamento 

dos ODS; empoderamento feminino no setor privado; e os 70 anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Entre os convidados para o dia de debates, estão o coordenador-residente da ONU no 

Brasil e representante-residente do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Niky Fabiancic, a representante nacional da ONU Mulheres, 

Nadine Gasman, e o representante do Escritório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) na América do Sul, Francisco Xavier Mena. 

A atriz e escritora Maria Paula realizará a abertura do evento. Também participam, como 

mediadores dos painéis do fórum, a colunista do El País, Eliane Brum; a jornalista e 

comentarista da GloboNews, Andréia Sadi; o também jornalista e ex-diretor da National 

Geographic Brasil, Matthew Shirts; e a representante-residente assistente do PNUD no 

Brasil, Maristela Baioni. 

Estratégia de implementação dos ODS nas empresas 

Durante o fórum, a Rede Brasil lançará a publicação “ODS nas Empresas – Soluções e 

Oportunidades”, uma estratégia de implementação dos objetivos da ONU para o 

mundo corporativo. O documento traz uma metodologia de cinco etapas para que 

empresas compreendam as metas, promovam capacitações entre seus funcionários, 

mobilizem suas lideranças, acompanhem progressos e disseminem boas práticas em 

sua cadeia de valor e com a ONU, o poder público e a população. 

A apresentação do material será feita pelo secretário-executivo da Rede Brasil, Carlo 

Pereira, durante o painel “Estratégias de negócios para empresas alinhadas aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030 das Nações Unidas”.  



O Pacto Global acredita que corporações que promovem os ODS têm mais vantagens 

competitivas e estão mais preparadas para atender às necessidades de seus clientes, 

além de ter um relacionamento melhor com a sociedade, governos, políticas públicas e 

programas de incentivos. 

Companhias interessadas em integrar os ODS em suas práticas podem consultar o 

Pacto Global e participar dos treinamentos e grupos temáticos promovidos pela 

aliança de empresas. Para as instituições que ainda não fazem parte da iniciativa ou 

ainda não escolheram seu nível de engajamento, é possível se tornar signatária ou 

participante da Rede.  

FONTE:https://www.eventbrite.com.br/e/forum-pacto-global-15-anos-da-rede-brasil-tickets-

44148226534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


