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Data: 24/11/2014 Local:  AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Participantes: Entidade de Convocação 

Daniel Onias Nossa PM Santos 

Ernesto Tabuchi  PM Santos 

Armando Campinas Jr. PM Cubatão 

Plínio L. Aguiar PM Bertioga 

João Carlos da Silva PM Guarujá 

Regina Elsa Araújo Casa Militar – Defesa Civil 

Convidados:  

Marcos Pellegrini Bondini PM Santos 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

José Carlos T. da Silva PM Santos 

Levindo Santos Filho COMDEC Cubatão 

Gilberto dos Santos Roque PM Praia Grande 

Evandro Barros da Silva AGEM – Estagiário 

Elisa \mimeko A. Ferreira Secretaria de Estado de Saúde 

Pauta divulgada em: 
17/11/2014 

 Início da reunião:  
9h51 

Término da reunião: 
11h42 

 
 

PAUTA 

1 Expediente: 
Item I – Instalação da Câmara Temática e escolha de Relatoria; 
Item II – Informes da Coordenação; 
 
2 Ordem do Dia 
Item I – Leitura do Regimento Interno do CONDESB; 
Item II – Leitura do Regimento Interno das Câmaras Temáticas do CONDESB; 
Item III – Cronograma de atividades em atendimento ao disposto no art. 4.°, da Deliberação 
CONDESB n.° 020/14; 
3 Assuntos Gerais 

 
 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente; 
Estado: Casa Civil, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania  Planejamento e 
Desenvolvimento Regional  

 A abertura dos trabalhos foi feita pelo Diretor Executivo da AGEM, Marcelo Siqueira Bueno o 

qual instalou a Câmara Temática de Defesa Civil e fez um breve histórico sobre a criação da 
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referida Câmara,  bem como reforçou a importância da elaboração de um cronograma; 

 Em seguida passou a palavra a Coordenadora Dra. Regina Elsa onde foram discutidos os 

seguintes aspectos: 

- Agradecimentos; 

- Proposta para 2015; 

- Justificativa ausência de Cap. Rudyarde (Casa Militar) e  de Rita (PM São Vicente); 

- Leitura da pauta; 

- Escolha da relatoria - Prefeitura de Cubatão -  sr.Levindo; 

- Informes Coordenação; 

- Reuniões bimensais e em caso de necessidade poderão ser feitas reuniões extraordinárias; 

- Ernesto, de  Santos, propôs que seja feito o agendamento de reuniões para 2015; 

- Serão sempre reuniões bimestrais nas primeiras segundas-feiras de cada mês, ou seja:  5  de 

janeiro,  2  de março, 4 de maio e 6 de julho,  às 9h30, na sala de na Agem. Devido a feriados 

nos meses de setembro e novembro a reunião desta CT será definida posteriormente; 

- Dispensa da leitura dos Regimentos Internos do CONDESB e das CTs devido oes mesmos já 

terem sido enviados via mail; 

- Encaminhar listagem dos membros da CT para todos os presents; 

- Assuntos gerais: 

- Ernesto, da PM de Santos levantou uma dúvida sobre o quorum para reunião, o qual foi 

esclarecido pela sra. Luciana Freitas, da AGEM; 

- Plinio, de Bertioga, suscitou dúvidas referents a deliberação do  plano de trabalho e recursos; 

- Foi proposta que seja feita uma apresentação da CT Segurança, do Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, sr.Sidney. Tentar em janeiro, 

podendo ser feita uma reunião extraordinária desta Câmara; 

- Ernesto, PM Santos colocou a questão de ser feito planejamento para diretrizes para a pauta 

da próxima reunião; 

- Armando, de Cubatão, reforçou a necessidade de se focar nos 24 meses: fontes de trabalho 

dos projetos; 

- Temas amplos a serem focados dos acidentes naturais e tecnológicos; 

- Ponto focal instituição que recepciona os trabalhos em acidentes tecnológicos; 

- Compendio de legislação - unificar a legislação; 

- Plinio, de Bertioga levantou a questão que o  Birdtem  recursos de prevenção de vida, pode 

ser discutido o Programa Litoral Sustentável; 

- Importância de trazer a discussão do Litoral sustentável para tratar regionalmente; 
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- Regina Elsa informou sobre colocação  de radar para a região; 

- Será viabilizado pelo DAEE; 

- Proposta que seja trazido o Chukre para apresentar em que pé se encontra a Defesa Civil no 

projeto Litoral Sustentável; 

- Caso o sr. Sidney, de Campinas não possa vir na reunião de janeiro será interessante tentar 

trazer o Dr. Chukre, da Secretaria de Habitação; 

- Realização de reunião extraordinária em fevereiro ; 

- Santos - cada município trazer propostas a serem trabalhadas regionalmente; 

- Preocupação com objetividade; 

- Superacão; 

- Não ficar só na fiscalização; 

- Pensar metropolitanamente; 

- Regina serão trabalhadas ações de pronto, a região coordenada; 

- Discutir o que regionalmente se possa trazer; 

- Importância da soma de esforços; 

- que pode ser feito para melhorar o Sistema; 

- Prioridade aqui será discutir a base - Defesa Civil; 

- Pensar metropolitanamente; 

- Aproveitar o espaço e divulgar o trabalho desse grupo; 

- Santos próxima reunião participação de todos os municípios; 

- Falar na 181ª.Reunião Ordinária do CONDESB sobre a participação das Prefeituras nas 

reuniões desta CT; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 24 de novembro de 2014 
 
 

REGINA ELSA ARAÚJO 
CoordenadorA 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


