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DADOS GERAIS 

Data: 09/11/2015 Local: Sala de Reunião da Agem Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Regina Elsa Araújo Casa Militar – Defesa Civil 

Plínio de Lima Aguiar  PM Bertioga  

Carlos Adolfo S. Fernandes PM Guarujá 

Roberto Xerez PM Itanhaém 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Daniel Onias Nossa PM Santos 

Maria Rita B. L Motraes  

CONVIDADOS:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Gilberto dos Santos Roque COMDEC Praia Grande 

Levindo Santos Filho PM Cubatão 

Cintia Pereir Torres Oliveira CEDEC/SP 

Carlos Alberto Faria Silva COMDEC Bertioga 

Helio Vieira AGEM 

Pauta divulgada em:  
03/11/2015 

Reunião iniciada às:  
10h15 

Término da Reunião às:  
12h50 

 

OBJETIVOS 

Item I – Expediente GAEMA; 
 Item II – Operação Verão – PPDC/escorregamentos – nova sistemática – Geólogo Eduardo 

Soares de Macedo, do IPT; 

 Item III – Informações sobre pluviômetros automáticos que fornecerão os dados para a 
operação PPDC – Redec I – 2; 

 Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências:  
Municípios: Mongaguá e Peruíbe  
Estado: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, Planejamento e 
Desenvolvimento Regional e Segurança Pública 
 

 A abertura dos trabalhos foi feita pela Coordenadora da Câmara Temática, Regina Elza Araújo 
e foram discutidos os seguintes aspectos:  

- Expediente Gaema, a palavra foi passada ao Diretor Executivo da AGEM, Hélio Vieira que em 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil N 006/2015 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                               
 

CT DC 006.15  Página 2 de 4 

REGISTROS 

28.09 pediu dilatação do prazo para resposta ao ofício solicitando análise; 

. Colocar último parágrafo do ofício; 

. Disse que gostaria de ouvi-los em vista deles terem participado em reunião do Ministério 

Público; 

. Estado, Regina não esteve porque não foi convidada; 

. Plinio Bertioga - participou de reunião do Gaema; 

. No polo passivo não foi arrolado nenhuma defesa civil  só quer saber das regiões costeiras e 

depósitos fluviais; 

. O Duretor da AGEM responderá ao Gaema, equipamento começará a funcionar 3 dias antes do 

dia 1o. De dezembro e falará sobre  convênio com a Unisanta; 

. Santos citar que as defesas civis da RMBS trata o assunto de forma colegiada. Reocupação 

com a estrutura da defesa civil dos municípios; 

. Projeto da construção de equipamento da Defesa Civil de Bertioga; 

. Tenente Cintia informou que já está em fase de instalação a Estação Metereológica, foi 

contratada a empresa Soma Metereologia,  através de processo de licitação; 

. Será no Monte Serrat; 

. Levantada a  necessidade de ferramenta que disponibilizasse informações amiúde; 

. Plano preventivo e pdc (empresas); 

. Terão informações em full time; 

. Haverá apresentação dessa ferramenta, a custo zero ; 

. A responsabilidade é do Estado, Sedec, Casa Militar; 

. Convênio que dá acesso a informações de radar; 

. Sem acesso a inquéritos; 

. Entendem que a resposta que a região já tem a participação do Estado, com o apoio do IPT; 

. seria bem vindo um plano regional; 

. Regina formalização de Convênio ou termo de cooperação técnica, com universidade; 

. Verba da Falesp; 

. Disponibilização de senha; 

. renanribeiro@unisanta.br; 

. Elza liberação de recurso só será feita através de TAC; 

. Replicar o ofício para todos da Ct de Defesa Civil; 

. Deixar claro que as defesas civis trabalham em conjunto; 

- item 2 - justificiativa ausência  do Geólogo Eduardo, do IPT; 

. 5 municípios calouros na operação verão; 
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. Ten. Cintia presente e poderá levar direto tudo o que ser adequado e formatado; 

. Não deixar resta nenhuma dúvida para operar os planos; 

. Rede telemétrica com defeitos efetivamente só tem uma em Paranapiacaba, SBC; 

. Dúvidas; 

. Guarujá 15 estações, 9 inoperantes; 

. Quantos pluviométricos automáticos serão utilizados; 

. Cintia jndicação dos pluviometros; 

. Pediram a manutenção; 

. Resolução, não abandonar a leitura manual; 

. serão trabalhados com os dois dados manual e automáticos, é redundante não é exclusório; 

. Alerta Cemaden é trabalhado o sistema todo da região; 

. alerta do Cemaden só muda de observação para atenção; 

. Não tem como escolher quais postos tem que ser observados; 

. Praia Grande recebeu alerta baseado em pluviometro de Mongaguá, como se faz? 

. Produto de consenso técnico, neste momento não é possível que seja mudado o alerta do 

Cemaden; 

. Cintia como houve readequação do plano, adesão das prefeituras, assinatura do Prefeito; 

. Sairá ofício da Casa Militar explicando a adesão; 

. a ideia do termo é abrigar as prefeituras, ao Comdec; 

. Nenhum município ficará sem assessoria do Estado; 

. A ideia do plano é de proteção aos municípios; 

. Mandar para os prefeitos com cópia aos Comdec; 

. Santos já colheu a assinatura do Prefeito; 

. Alerta Cemaden, no decreto está previsto realização de reuniões; 

. Será publicada nova resolução, o decreto não será mudado Dec. Est. 42565; 

. Plinio preocupado com a operacionalização do plano nos nove municípios 

. São Vicente preocupação com cortes de funcionários; 

. Regina Elsa colherá assinatura do Termo na 193a  RO do Condesb; 

. Convidar o Cemaden para participar de reunião desta CT  2, 4 e 7.12; 

. Mudança de horário de transmissao da leitura do pluviometro, não dá para mudar; 

. Retaguarda para os 5 novos municípios que entraram no plano - dia 18.11, em Bertioga 9h30 

(Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande), consultar Eduardo do IPT e Kamada 

da Casa Militar; 

. Objetivo dar segurança aos municípios na operação do Ppdc; 
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. Avaliação olimpíadas- sucesso; 

. Cetesb enviou minuta de decreto de plano de contingência no cenário industrial; 

. Cel. Onias informou, de Santos,  instalação de radar metereológico  pela Capitania dos Portos, 

no na Ilha da Moela, em Guarujá,  previsão de instalação 2017; 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
 

Santos, 5 de outubro de 2015. 
 
 
 

REGINA ELSA ARAÚJO 
Coordenadora 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


