Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil
Data: 24/09/2018

DADOS GERAIS
Local: AGEM

N 006/2018

Horário: 9h30

Tipo de Reunião: trabalho
Lista de Participantes:
Nome
Entidade
Regina Elsa Araújo
Casa Militar
José Carlos de Souza
PM Bertioga
Levindo Santos Filho
PM Cubatão
Carlos Adolfo Silva Fernandez
PM Guarujá
Edgard da Silva
PM Itanhaém
José Carlos dos Santos Faria
PM Itanhaém
José Romeu Dutra
PM Peruíbe
Luciano Gomes Souza
PM Praia Grande
Convidados:
Luciana Freitas Lemos dos Santos
AGEM/CONDESB
José Carlos Cardoso
IPT
Eduardo Soares de Macedo
IPT
Jozzefer Vincov
PM Guarujá
Alexxandre da Silva Moura
PM Peruíbe
Carlos R. Varanda
PM Peruíbe
Maria Eunice de Freitas Mattos
PM Praia Grande
Peterson Luiz V. Lopes
PM Praia Grande
Rui Bizarro
PM Praia Grande
Andressa Oliveira de Souza
PM Santos
Gisele de F. S. Alves
PM Santos
Victor Arroyo da Silva do Valle
PM Santos
Maria Rita B. L. Moraes
PM São Vicente
Pauta divulgada em:
Reunião iniciada às:
Término da Reunião às:
17/09/2018
9h38
11h30
0OBJETIVOS
Item I – Continuidade dos trabalhos – esclarecimentos finais sobre a Olimpíadas do
Conhecimento em Defesa Civil;
Item - Outros assuntos de interesse regional.
REGISTROS
 Ausências:
Municípios: Mongaguá
Secretarias de Estado: Casa Civil, Saúde, Desenvolvimento Social, Educação, Justiça e
Defesa da Cidadania, Segurança Pública - Polícia Militar.
Justificativa de ausência: Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania


Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Dra. Regina
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Elsa Araújo e foram discutidos os seguintes aspectos:
- Evento Seminário escorregamento na Serra do Mar;
.

Quatro pessoas deverão ser homenageadas com a outorga da medalha da Casa
Militar;

.

PPDC nasceu em 1988, precisa ser revisto e atualizado;

.

Será repassado convite;

.

Data de realização dia 30/11/2018, dia inteiro na Associação Comercial de Santos,
na Rua XV de Novembro, n° 6. Centro, Santos/SP;

.

Eduardo do IPT destacou que o PPDC faz 30 anos, por isso a ideai de realização
de um Seminário;

.

Passou a programação preliminar conforme segue:

'

8h00/8h30 p inscrição e recepção

'

8h30/9h00 – abertura por autoridades

'

9h009h50 – Palestra 1 – História da implantação do ppdc
o 9h50/10h40 – Palestra 2 – Ciência e Tecnologia no PPDC

'

10h40/11h00 – intervalo

'

11h00/11h50 – Palestra 3 – História do PPDC em números

'

11h50/14h00 – almoço

'

14h40/14h50 – Palestra 4 – Lacunas técnicas e os avanços necessários para o
PPDC

'

14h50/15h50 – Palestra 5 – Quem fez e faz o PPDC

'

15h50/16h10 – Debates e conclusões

'

16h10/16h30 – abertura da Operação PPDC 2018/2019

'

16h30/18h00 – Confraternização de encerramento;

.

Essa é uma ideia, uma programação preliminar;

.

Está em aberto, aceitam sugestões;

.

Regina Elsa ficou com a incumbência dos recursos financeiros;

.

O local é gratuito

.

Precisarão de recursos para o coffee break, coquetel e papelaria;

.

Cabem 150 pessoas;

.

Quem tiver propostas enviar por email para o Eduardo do IPT (esmacedo@ipt.br);

.

Homenagens – diploma de reconhecimento, medalha da Casa Militar – Regina e
Eduardo irão verificar a disponibilidade na Casa Militar;
-

Olimpíadas:

-

Regina vai tentar conseguir os prêmios e lanches;

-

Será no dia 10/10/18, em praia Grande;
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- Será uma versão mais compacta;
-

Como está em cada município:

-

Bertioga – primeira vez que o sr. José Carlos vai participar a frente da Defesa Civil;

-

Uma escola, com 2 classes, 60 alunos, levará 15 alunos – 3 atletas e 12 torcida;

-

Colocou que tem dúvidas quanto ao simulado e o sr. Eduardo informou que a ideia
do simulado é só para quebrar o ritmo, para divertir;

-

A ideia é fazer o que é possível;

-

A Olimpíada é uma ação de formação na escola;

-

Ela é confraternização;

-

O Professor não tem acesso ao material da Defesa Civil;

-

O papel da Defesa Civil é ajudar o professor com material e informações;

-

O evento é o fechamento desse processo;

-

Levar para a escola a questão não só da Defesa Sivil;

-

Regina – é a única regional que tem coisas específicas da região –
agradecimentos;

-

Eduardo fez um histórico do PPDC;

-

O Sr. Luciano de Praia Grande, informou que poderão ser levadas 25 pessoas por
município, pois a capacidade do auditório é de 250 pessoas;

-

Solicitou os dados dos veículos pois necessitarão até sexta-feira para
providenciarem autorização e passarem mapa de localização;

-

Terão Agentes de Trânsito;

-

Se conseguirem o lanche ele será entregue no final do evento as crianças;

-

Eduardo propôs que o evento seja iniciado às 13h30;

-

Equipamentos necessários que já tem no auditório data show, microfones e
notebook;

-

Eunice de Praia Grande informou que foi elaborada cartilha, estão trabalhando
com 9 salas a duas semanas, eles vão a sala de aula;

-

Estão trabalhando com uma escola;

-

Luciano informou que foi criada uma plataforma digital e que levarão três alunos
por sala;

-

São Vicente – Rita informou que a Secretaria de Educação selecionou uma escola,
estão sendo trabalhadas três salas com noções de Defesa Civil e palestra do Corpo
de Bombeiros;

-

Será passado questionário para escolher os três alunos que irão representar o
município;
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- Certeza de levar os três alunos, professora e funcionários da Defesa Civil;
-

Eduardo, IPT – será dado certificado para a escola, para a professora e para os
três alunos – passar os nomes para ele;

-

Guarujá – Carlinhos – começaram a trabalhar um pouco antes – dez escolas
escolhidas no 1° semestre;

-

Estão dando certificado aos alunos e uma biblioteca específica para a escola;

-

Selecionaram 4 alunos;

-

Única dúvida é o veículo: se será utilizado como transporte para levar os alunos
micro ou ônibus;

-

Itanhaém – também é a primeira vez que o ele atuará como Coordenador da
Defesa Civil durante a realização da Olimpíada;

-

Elencaram uma escola, uma sala de aula, irão irradiar o trabalho ao resto da
escola;

-

Também terão participação do Corpo de Bombeiros;

-

Continuidade ao trabalho feito pelo Cel. Xerez

-

Parceria com a NUDEC;

-

Levarão 25 pessoas;

-

Peruíbe – o Coordenador está assumindo agora;

-

Estará conversando com a Secretária de Educação;

-

Chamarão os Bombeiros;

-

Eduardo informou que realizaram durante alguns anos a Olimíada pararam por um
tempo e estão retomando. A ideia é colocar no calendário;

-

Cubatão – Levindo informou que fazem uma miniolimpíada e este ano farão com 8
escolas;

-

Fizeram apostilas e deixaram a cargo dos professores;

-

Levarão 3 alunos para a Olimpíada;

-

Solicitou que seja confirmada a Olimpíada anualmente – realização todos os anos;

-

Regina – Escola junto – aluno como intermediário;

-

Ele é quem leva as informações para casa;

-

Defesa Civil – forma pedagógica de levar informações;

-

Passar a ser programa da Secretaria de Educação;

-

Eduardo – trabalhar também com escolas estaduais e particulares;

-

Praia Grande – Projeto Juventude Legal;

-

Eduardo – trabalho com a Secretaria de Educação do Estado, currículo da matéria
Geografia – interesse na inclusão;
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- A ideia é fazer uma Olimpíada regional;
-

Gisele de Santos falou de sua experiência com cursos sistemáticos. Estavam com
dificuldades e estão trabalhando com o EJA, cursos do NUDEC, parceria com a
Seduc;

-

Eles vão à escola

-

Onias, de Santos, falou sobre o Programa Plataforma do IPT, informando que
Santos aderiu e se colocou a disposição para o que precisar de apoio;

-

Eduardo do IPT colocou que participa da CT de Gestão de Riscos Urbanos do
Conselho da Região Metropolitana de São Paulo;

-

Explicou que lá trabalham com regionais, tipo consórcios;

-

Participam além dos municípios e Secretarias do Estado o IPT a UFABC, Emplasa,
IG entre outros;

-

Estão trabalhando a dois anos o PDUI – mapeamento;

-

Esta CT precisa avançar no planejamento de ações;

-

Acabando a Olimpíada voltarão a discussão do PDN;

-

Propôs a ampliação do nome da CT para Riscos;

-

Eduardo trará o trabalho feito na referida CT da RMSP;

-

Mexer com gestão de risco;

-

A Coordenador informou que o professor Caio, da Unifesp procurou para falar
sobre estudo de risco



Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Santos, 24 de setembro de 2018.

REGINA ELSA ARAÚJO
Coordenadora

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS
Secretária
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