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DADOS GERAIS 

Data: 30/10/2018 Local: AGEM 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 

Carlos Eduardo Smicelato PM Guarujá 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Daniel Onias Nossa PM Santos 

Ten. Cel. PM Maurício Vieira Izumi CPI 6 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Jozzefer Vincov PM Guarujá 

Anderson Vitor Alves PM Guarujá 

Alessandro da Silva Moura PM Peruíbe 

Carlos Roberto Varanda PM Peruíbe 

Marcos Wilson Deiroz Mariano PM Peruíbe 

Andressa Oliveira de Souza PM Santos 

Marcos Pellegrini Bandini PM Santos 

Victor Arroyo da Silva do Valle PM Santos 

Maria Rita B. L. Moraes PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
17/09/2018 

Reunião iniciada às:  
9h38 

Término da Reunião às:  
11h21 

 

0OBJETIVOS 

Item I – Avaliação da Olimpíada do Conhecimento em Defesa Civil, realizada em 
10/10/18, em Praia Grande; 
Item – Comemoração dos 30 anos do PPDC; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

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

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Dra. Regina 
Elsa Araújo, a qual deu boas vindas ao Ten. Cel. PM Izumi e foram discutidos os 
seguintes aspectos: 
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- A Coordenadora colocou que estava apreensiva pelo desconhecido, referente a 

comportamento; 

. A Olimpíada é em defesa civil e não em desastres naturais; 

. Informou o porquê da faixa etária,  que o objetivo do projeto é usar estudantes de 

escolas públicas que moram em áreas de risco; 

. Fez um breve histórico do projeto para justificar sua posição; 

. Disse que ficou triste, pela falta de respeito a pessoa dela, mudança do nome do 

projeto que ela fez; 

. Impropriedade da mudança do nome da Olimpíada, falta de ética; 

. Questao do auditório, capacidade, não limitar a participação de alunos; 

. Faixa com a logomarca do IPT quando devia ser a logomarca da defesa civil; 

. Alteração do nome sem consultá-la; 

. Agradeceu a equipe da Sabesp e elogiou professor de Cubatão; 

. Solicitou que seja mantido o nome anterior das olimpíadas; 

. Contribuições para as futuras olimpíadas, atualização; 

. No ano que tiver eleição não será feita olimpíada; 

. Sra. Gisele, de Santos colocou que a brincadeira da gincana não deve contar 

pontos, repensar para não ficar uma competição desnecessária, o que tem que 

definir é o conhecimento; 

. É um momento de confraternização e não de briga; 

. A idade dos alunos, 4° e 5° ano está ótima, o ideal é manter a faixa etária; 

. A informação da defesa civil complementa o conteúdo da escola; 

. Pedido aos coordenadores que seja trabalhado o tema defesa civil o ano todo; 

. Santos já tem esse projeto, Praia Grande tem a plataforma digital, Guarujá tem 

um decreto de 1996 onde a defesa civil é trabalhada em matérias transversais; 

. Bandini - iniciativa do Guarujá programar para discutir o tema educação na linha 

da política da defesa civil, trabalho conjunto com a CT de Educação; 

. Data de realização da olimpíada; 

. Casa Militar assinou contrato com o IG por mais 5 anos, não assinou com o IPT, 

. Qualidade do trabalho do IPT, por isso a Coordenadora da CT insiste na 

participação deles na olimpíada, por isso também pediu a participação do Cel. 

Alberto; 

. Gisele propôs que as defesas civis ajudem na elaboração das perguntas; 

. Bandini compreender as loóicas do IG e do IPT, as atribuições são diferentes; 

. Levantada a questão de consultor de empresa contratada pelo IG -  

Confiabilidade; 

. Rita, de São Vicente -  fazer mais rodadas de perguntas e os presentes serem 
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entregues para as crianças do município vencedor; 

. Faltou cronometro; 

- 30.11, na Associação Comercial de Santos - 30 anos do PPDC; 

- Homenageados contatos; 

- Comemoração, agradecimentos pelos que passaram e foram muito importantes no 

PPDC 

- 13 e 14.11 Ciesp de Cubatão Oficina Preparatória Operação Verão OPOVE 

- Pensar no que pode alterar para melhor a operação deles; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 30 de outubro de 2018. 

 
 

 
REGINA ELSA ARAÚJO 

Coordenadora 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

007.18 
  Página 4 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


