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DADOS GERAIS 

Data: 13/08/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Regina Elsa Araújo Casa Militar 

Levindo Santos Filho PM Cubatão 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Luiz Eduardo H. Credidio PM Praia Grande 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Maria Eunice de Freitas Mattos PM Praia Grande 

Andressa Oliveira de Souza PM Santos 

Marcos Pellegrini Bandini PM Santos 

Gisele de F. S. Alves PM Santos 

José Carlos de Souza PM Bertioga 

Gabrilly Gomes Macedo Silva PM Itanhaém 

Edgard Silva Condec Itanhaém 

Mara de Lima Freitas PM Guarujá 

Agostinho Tadashi Ogura IPT 

Marcelo Fischer Gramani IPT 

Eduardo Soares de Macedo IPT 

Marco Antonio do Couto Perez 
Secretaria de Estado Segurança Pública – 
Polícia Civil 

Rui Bizarro PM Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
03/08/2018 

Reunião iniciada às:  
9h30 

Término da Reunião às:  
12h15 

 

0OBJETIVOS 

Item I – Comentário sobre o PDN Baixada Santista; 
Item II – Olimpíadas do Conhecimento a realizar-se no dia 10 de outubro de 2018 (detalhes a 
serem discutidos com os representantes do IPT); 
Item III – Comemoração dos 30 anos do Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC 
escorregamentos – informes; 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Peruíbe e São Vicente 
Secretarias de Estado: Casa Civil, Saúde, Desenvolvimento Social, Educação, Justiça e Defesa da 
Cidadania, Segurança Pública - Polícia Militar. 
Justificativa de ausência: PM Peruíbe 
 

 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: 

- Importância do PDN na questao de desastres naturais; 
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. A Coordenadora disse que não gostou como atravessaram, passou para a Cel. Helena e o 

projeto piloto no final não passou pela aprovação do Condesb; 

. O plano apresentado precisa de uma análise criteriosa; 

. Cobrou a ausência de manifestações dos municípios a Regional; 

. Lembrou do início da implantação do plano; 

. Iportância de manter o grupo coeso;  

. Voltarão a discutir o PDN após a Operação Verão; 

. Agradeceu a todos pelo empenho; 

. Projeto Defesa Civil nas escolas – revistinhas; 

. Projeto de colocação de faixas com orientação sobre raios; 

. Bandini importância do PDN, inovador, traz a responsabilidade dos demais setores da 

administração pública; 

. É um aprendizado trabalhar de forma integrada com objetivo comum; 

. Hoje não se tem planejamento nos municipios e no Estado, seria de suprema importância 

que no próximo governo receba um projeto, uma proposta; 

. Essa ação é estratégica; 

. Desafio é trabalhar com outras políticas setoriais; 

. Regina colocou que o problema foi a forma como foi feita; 

. Ogura - na reunião do Condesb acharam melhor não entregar o PDN; 

. Plataforma IPT para os municipios; 

. Como querem que o IPT atue para os municípios, assinatura – convénio; 

. Prioridade é atender o municipio; 

. O PDN vai avançar; 

. Transição; 

. Eduardo IPT documento boneco; 

. PPA; 

. Luciano – as informações foram passadas pelo grupo no google drive. Em nenhum 

momento desrespeitaram a Regina Elsa; 

- Olimpíadas – Eduardo – IPT; 

. 10/12/2018; 

. O que é – trabalho junto deste 2007/2008 – gestão de riscos nas escolas – levar para as 

crianças as informações – crianças são irradiadores; 

. Trabalhar também com o professor para que ele possa repassar as informações; 

. Vídeo IPT – youtube – Olimpíadas IPT; 

. Será fornecido material didático – será encaminhado aos municípios; 

. Bertioga – o ano passado conseguiram fazer um trabalho sobre Defesa Civil na escola com 

bonecos. Este ano não conseguiram; 

. Gisele Santos – preocupação em pegar uma escola só por não ter pernas; 

. Eduardo trabalho com crianças do 5° ano/4ª série, falar com os professores que 
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fundamentarão o trabalho e escolherão os 5 alunos que representarão o município; 

. O auditório tem espaço par 20 a 30 crianças por município; 

. A ideia é congregar; 

. O objetivo é colocar no calendário da Seduc; 

. Regina – época da legislação eleitoral – bandeira nas cartilhas; 

. Marcelo 11 999326634 – IPT manar o email para que ele envie o material; 

. Ofício solicitando o auditório – Regina Elsa; 

- Plataforma; 

. Será feito curso sobre Mapeamento, será feito em Guarujá – 2 dias para 40 pessoas; 

. Carlinhos – está centralizando – data a confirmar – após 10/09/2018; 

. Ogura pensar em outros termos; 

. Plataforma municípios.ipt.br; 

. Bandini – a Plataforma abre um IPT para todo mundo; 

. A pessoa aprende na prática; 

. Inteligência de gestão municipal; 

- PPDC – 30/11 – 30 anos; 

. Comemoração; 

. Regina passará o local; 

. Pretendem trazer Secretários de Estado, ex Chefes da Casa Militar; 

. Foi feito vídeo do PPDC pelo IPT; 

. Vide aula com 30 minutos de duração sobre o que é o PPDC – o vídeo está pronto com 

legendas em português, inglês e espanhol; 

- Próxima reunião extraordinária - dia 24/09, na AGEM; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 13 de agosto de 2018. 

 
 

 
REGINA ELSA ARAÚJO 

Coordenadora 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 

 
  

 


