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DADOS GERAIS 

Data: 11/06/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Regina Elsa Araújo Casa Militar 

José Romeu Dutra  PM Peruíbe 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Luiz Eduardo H. Credidio PM Praia Grande 

Daniel Onias Nossa PM Santos 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Ricardo G. Hourneaux de Moura AGEM 

Eduardo de Andrade Instituto Florestal 

Elaine J. Vaz Matos Instituto Geológico 

Ricardo Vedovello Instituto Geológico 

Rogério Rodrigues Ribeiro Instituto Geológico 

Alexandra C. Corsi IPT 

José Carlos Cardoso IPT 

Marcelo Fischer Gramani IPT 

Cristina S. Candido de Lima PM Cubatão 

Marcelo Araújo Tamada PM Peruíbe 

Rui Bizarro PM Praia Grande 

Pacita Lopez Franco PM Santos 

Maria Rita Barros L. Moraes PM São Vicente 

Luiz Eduardo F. Maia Sec. Est. Segurança Pública – Polícia Civil 

Pauta divulgada em:  
08/06/2018 

Reunião iniciada às:  
9h45 

Término da Reunião às:  
12h00 

 

0OBJETIVOS 

Item I – Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos 
Geológicos – PDN - PDUI; 
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Itanhaém e Mongaguá 
Secretarias de Estado: Casa Civil, Desenvolvimento Social, Educação, Justiça e Defesa da 
Cidadania, Segurança Pública - Polícia Militar. 

 A Coordenadora da Câmara Temática, Dra. Regina Elsa Araújo deu início a reunião 
agradecendo a presença de todos os presentes, e foram discutidos os seguintes 
aspectos: 

- Apresentação do novo Diretor Executivo da AGEM, Ricardo Hourneaux de Moura, 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil N 003/2018 
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Engenheiro Civil, foi Presidente da CODESAVI, o qual se colocou a disposição para 

qualquer coisa que precisarem;  

- Regina passar mensagem ao Governador sobre o trabalho que esta sendo feito 

por esta CT; 

- Importância da implantação dos Planos: PDN e PDUI na RMBS a qual será a 

primeira região metropolitana, fora a capital, em fazer o Programa Estadual de 

Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos em conjunto 

com o PDUI; 

- Levantou que não se deve ficar com dúvidas, todas elas devem ser dirimidas; 

- Esclarecido que estão tratando de riscos geológicos de forma mais genérica 

associados com problemas de escorregamento, inundação, erosão costeira, todos 

os problemas naturais que tem interação com uso e ocupação do território na 

Baixada Santista; 

- Trabalho será executado com o Instituto Geológico e Instituto Florestal e Grupo 

técnico do IPT que irá dar suporte técnico para o plano de ação participativo, 

englobando ao máximo as questões da região; 

- Ricardo fez um breve resgate da reunião passada onde foi feita apresentação do 

PDN e combinado ser feito um trabalho direcionado para a Baixada Santista em 

termos de identificar as ações estratégias para a região e partir para a montagem 

de um plano de ação estratégico participativo, envolvendo ao máximo as 

necessidades da região para que possam englobar as articulações; 

- O PDN atinge o Estado inteiro; 

- Ressaltou as várias ações em curso que poderão auxiliar a aceleração do plano; 

- IG e IPT estão conversando objetivando que possam subsidiar as ações na RMBS, 

com sua equipe de Geólogos; 

- Lembrou que além das articulações tem uma formalidade com a Casa Militar, com 

a Secretaria Executiva e Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

- Destacou as ações em curso que ajudará em muito no ponto de vista da 

representação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

- Regina disse que o Ricardo Petrobello será o facilitador para que se possa levar 

adiante a implantação desse plano; 

- Ricardo apresentou Elaine, funcionária do IG, especialista em políticas públicas 

públicas; 

- Regina informou sobre a equipe do IPT, cujo o Diretor é o Ogura e o trabalho que 

o mesmo desenvolve há muitos anos; 

- Alessandra, do IPT falou sobre o plano estratégico a curto, médio e longo prazo; 

- Apresentação de planilha com explicação do preenchimento, ressaltando a ideia é 
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de facilitar o entendimento para todos; 

- A partir desse diagnóstico poderão levantar as ações; 

- A ideia é trabalhar em conjunto objetivando a facilitação em relação em políticas 

públicas; 

- Eduardo colocou que tiveram o aval para dar início aos trabalhos da Casa Militar; 

- Fizeram reunião com o IPT; 

- A primeira demanda é conhecer um pouco mais dos participantes e proporcionar 

que os mesmos conheçam um pouco mais de seu município; 

- Instrumentos de gestão que o municipio dispõe, como o município está preparado 

para lidar com questões de riscos, entre outros; 

- Num prazo de 15 dias conseguir juntar as informações, planilhar e produzir o 

primeiro relatorio e a partir desse cenário poderão fazer criar produtos, ver 

demandas; 

- A parte técnica dos Institutos estarão à disposição para dirimir dúvidas, através de 

grupo a ser criado no whatsapp; 

- Primeira aba da planilha é referente ao diagnóstico do municipio, como hoje é a 

equipe; 

- Acrescentar um campo sobre estruturas complementares e equipamentos e 

articulações externas relacionadas a gestão de riscos; 

- Regina - resgatar entendimento de acidente natural com tecnológico em momento 

apropriado para se ter clareza do papel da Defesa Civil; 

- Alessandra IPT solicitou que especifique bairro, população 

- Eduardo colocará uma espécie de check list em ameaças; 

- Trocar população exposta colocar escolas, rodovias etc.; 

- Enviar dados por email e será aberto um google drive para encaminhar os 

documentos; 

- Diagnóstico - ações em andamento, novas propostas; 

- Interação, ordem judicial se não tiver entrar na aba de monitoramento e 

fiscalização; 

- Nas demais abas não é para ficar restrito no que a Defesa Civil faz e sim ao 

município; 

- Abas: 

- Cenário 2018 

1 diagnóstico; 

2 planejamento e ordenamento território; 

3 monitoramento e fiscalização; 

4 redução, mitigação e erradicação; 
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5 capacitação e treinamento; 

- Matriz swot, não precisa entrar nessa última aba, será trabalhado posteriormente; 

- Para todas saber o que está acontecendo e propor novas ações; 

- Melhorar a percepção da população; 

- Trabalho dinâmico, tem que ser preenchido o mais rápido possível; 

- Terão mais reuniões IG com IPT, após serão feitas oficinas; 

- Num prazo curto fechar a oficina, apoio das outras Cts Habitação, Planejamento, 

Educação entre outras para depois se reunir com os prefeitos; 

- Regina solicitará apresentação na 221ª Reunião Ordinária do Condesb, que será 

realizada em julho, para apresentar a leitura da 1ª. Etapa desse trabalho; 

- Regina participação do Estado; 

- Trabalhar de forma articulada; 

- Forma de trabalho; 

- Planilha será enviada a todos; 

- Cronograma: 

. Até 26.06 enviar os dados; 

. 02 a 06.07 - grupo técnico preparar sintese; 

. 16 a 20.07 - preparação apresentação; 

. 24.07 - prazo final, apresentação; 

- Próxima reunião dia 12.07, 9h30, apresentação do boneco do documento; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 11 de junho de 2017. 

 
 

 
REGINA ELSA ARAÚJO 

Coordenadora 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


