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DADOS GERAIS 

Data: 18/12/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Regina Elsa Araújo Casa Militar 

José Carlos de Souza PM Bertioga 

Carlos Adolfo Silva Fernandez PM Guarujá 

Carlos Eduardo Smicelato PM Guarujá 

Edgard da Silva PM Itanhaém 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Daniel Onias Nossa PM Santos 

Convidados:  

José Carlos dos S. Faria  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Eduardo S. de Macedo IPT 

Alessandra C. Corsi IPT 

José Carlos Cardoso IPT 

Clayton dos Santos Silva PM Bertioga 

Gerson Balbino da Silva PM Bertioga 

José Francis Romão dosSantos PM Bertioga 

Nilson Alves de Souza PM Bertioga 

Wagner dos S. Pinto PM Bertioga 

Cristina S. Candido de Lima PM Cubatão 

João dos Santos Custódio Pinto PM Cubatão 

Anderson Vitor Alves PM Guarujá 

Jozzefer Vincov PM Guarujá 

Jozzefer Vincov de A PM Guarujá 

Igor Tressina mARANGONI PM Itanhaém 

Antonio Carlos da Silva Júnior PM Mongaguá 

Alessandro da Silva Moura PM Peruíbe 

Carlos Roberto Varanda PM Peruíbe 

Marcos Wilson D. Mariano PM Peruíbe 

Andressa Oliveira de Souza PM Santos 

Gabriel Correia Florencio PM Santos 

Marcos Pellegrini Bandini PM Santos 

Victor Arroyo da Silva do Valle PM Santos 

Adriel Fernando Passos Neto PM São Vicente 

Carlos Alberto de Freitas PM São Vicente 

Celsino dos S. Pagéu PM São Vicente 

Celso Almeida de Jesus PM São Vicente 

Daniela Origuela PM São Vicente 

Fernando Ravazzoni PM São Vicente 
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Francisco Carlos Dias PM São vicente 

Leandro Matsumota PM São Vicente 

Luciano Teixeira Penna PM São Vicente 

Marcelo Alves de Oliveira PM São Vicente 

Maria Rita B. L. Moraes PM São Vicente 

Mauro Preto PM São Vicente 

Nilson Pinheiro da Silva PM São Vicente 

Patrícia Namoi Igai PM São Vicente 

Renan Martins de Almeida PM São Vicente 

Ricardo Leão PM São Vicente 

Richard Pereira Meneses PM São Vicente 

Sandro Mendes Coção do Carmo PM São Vicente 

Sergio Marcos de Oliveira PM São Vicente 

Valéria Uchôa Beranger PM São Vicente 

Wagner Roberto da Silva PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
11/12/2018 

Reunião iniciada às:  
9h38 

Término da Reunião às:  
11h21 

 

0OBJETIVOS 

Item I – Revisão do Plano Preventivo da Defesa Civil/escorregamento da encosta da 
Serra do Mar; 
Item II– Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

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

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Dra. Regina 
Elsa Araújo, a qual convidou a sra. Luciana Freitas Lemos dos Santos para 
secretariar a reunião e foram tratados os seguintes aspectos  

- A Coordenadora agradeceu pela participação de todos nacomemoração dos 30 
anos do PPDC, comemorado no último dia 30 de novembro, na Associação 
Comercial de Santos; 

- Em relação ao PPDC levantou os pontos abaixo: 
. Necessidade de revisão do PPDC. Será feita a partir de março de 2019; 
. O objetivo desta reunião é passar de como operar um Plano com segurança; 
. O atendimento em defesa civil não tem dia, hora e local para acontecer; 
. Orgulho de usar o colete da defesa civil; 
. Parcerias extraordinárias com o IPT; 
. Ocasião para ser aproveitada e que retornem para casa sem dúvidas; 
. Minimizar o recurso material, vida não tem preço; 
. Não confundir alerta do Cenadem, que é metereológico – de previsão; 
. Não pode persistir insegurança na operação; 
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. Agradeceu a presença dos Geólogos do IPT Eduardo e Alessandra; 
- Eduardo, do IPT, agradeceu a presença de todos e que o repasse do PPDC é fetio 

através de vídeo aula a qual encontra-se guardado junto ao arquivo da Secretaria 
Executiva do CONDESB; 

. O PPDC não resolve o problema das áreas de risco e sim auxilia para que sejam 
evitados; 

. A previsão de tempo para este verão é de muita chuva; 

. Após a apresentação do vídeo foram repassados os pontos importantes e como 
está em cada município, conforme segue: 

. Parâmetros – explicações - estudos foram realizados; 

. A retirada do morador é o mais importante e o mais difícil; 

. Questão de abrigos; 

. Hoje estão todos em estado de observação; 

. Longa duração – chuva por mais de três horas e mais de 80 mm passar para 
estado de atenção e informar o REDEC; 

. Fazer vistorias para ver se tem sinais de estabilização; 

. É preciso ir a área para ver se tem algum problema; 

. Trabalho da Redec/Casa Militar – quando entra em alerta; 

. Não existe alerta máximo, nunca entraram; 

. Três parâmetros: ver chuva pluviometro, vistoria e metereologia; 

. Quem faz a vistoria é a equipe da Prefeitura; 

. Entrou em estado de alerta a equipe do Estado vem ajudar; 

. O sistema vai e volta o tempo inteiro; 

. Bandini, de Santos, colocou que cada município se organizou e está se adaptando. 
Todos os municípios têm uma forma administrativa de operar: legislações, equipe, 
rotinas etc. Os municípios que operar a mais tempo podem contribuir; 

' O mais difícil é a remoção preventiva; 
' A questão mais importante é aonde cada município pode dirimir a sua dúvida – 

questões práticas; 
' Trabalho de comunicação; 
 Rita de São Vicente, informou que a previsão está chegando e que pediram 

atualização do Plano Municipal de Situação de Risco; 
' Alessandra, do IPT perguntou como está sendo feita a leitura do pluviometro, 

sendo informado que São Vicente está usando o do Cenadem e um foi roubado; 
' A preparação de comunicados não era feita e que para este verão foram 

reproduzidas três mil cópias do comunicado para serem distribuídas nas áreas de 
risco; 

' Eles não trabalham vinte e quatro horas e estão sem veículo – essa situação a 
Redec vai ajudar; 

' Eles têm decreto do PPDC, Conselho Municipal de Defesa Civil, Plano de 
Contingência, áreas de risco – esse material todo é enviado para todas as 
Secretarias; 

 Bandini de Santos informou que eles têm três instrumentos e que o Plano 
municipal de risco está atualizado; 

' Mantém as pessoas informadas, anualmente é emitido decreto municipal, 
prevendo todas as ações, tem veículos e respaldo para as operações; 
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' Se colocou à disposição para o que for necessário; 
 Luciano de Praia Grande, colocou sobre lei, plano de contingência, banco de dados 

metereológico, comportamento das chuvas; 
' Eles têm quatro pluviometros automáticos e Guarda Ambiental; 
' Não tem equipe 24 horas; 
' Tem todos os mapas e estão aguardando o plano municipal; 
' Os representantes são treinados; 
 Bertioga, eles têm três pluviometros automáticos e um não funciona; 
' Não tem agente da defesa civil, usavam a Guarda Municipal; 
' Plano de contingência todos as secretarias municipios estão envolvidas; 
' Passam os dados diariamente para a Redec; 
' Trabalham 24 horas no sistema de plantão; 
' ‘Veículo sucata, necessidade de plano de carreira; 
 Eduardo levantou a necessidade de quadro fixo na equipe da Defesa Civil. Defesa 

Civil deveria virar Secretaria de Estado; 
 Itanhaém – A Defesa Civil não tem estrutura, estão construindo o seu plano para 

começar em janeiro de 2019; 
' Estrutura pequena; 
' Tem informado a Redec todos os dias 
' Tem três pluviometros automáticos – dois funcionam – não tem manual; 
' Sugerido usar estrutura da Sabesp; 
 Eduardo propor a esta CT que promova cursos para as prefeituras 
 Guarujá – Vitor – novo Diretor da Defesa Civil; 
' Tem dois pluviometros manuais e quinze automáticos; 
' Estrutura razoavelmente boa, tem viatura; 
' Primeiro trimestre de 2019 terão contratação de cinco Agentes da Defesa Civil e 

um Geólogo. 
' Mapas atuais 2016/17; 
' Plano municipal firmando parceria com o Ministérios Público; 
 Bandini – plano de redução de risco – questão que a CT precisa aprofundar – 

questão comum a todos os municípios, trabalho articulado; 
 Trabalhar com os movimentos sociais; 
 Os municípios de São Vicente e Itanhaém não tem NUDEC, os outros tem; 
 Mongaguá – Antonio Carlos – instabilidade política – prefeito cassado, preso; 
' Não tem nenhum registro desde 2016, administração anterior não deixou nada; 
' Condec relâmpago; 
' Não tem viatura; 
' Alagamento é o maior problema do município; 
' Tem quatro pluviometros automáticos que foram cadastrados hoje; 
' Praia Grande dará apoio administrativo e ao pluviometro limítrofe dos municípios; 
 Cubatão – plantão permanente; 
' Receberam sete servidores há dois meses, todos os servidores são de carreira; 
' PPDC está funcionando direito; 
' Problema com a rede telemétrica quando chove; 
' Eles têm cinco pluviometros do Cenadem e oito telemétricos; 
' Comunicação – trabalho com crianças – reforçar contato com NUDEC; 
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' Plano preventivo – de modo geral funciona, gostariam de ter mais interação com 
as demais Secretarias; 

 Peruíbe – Caio – Coordenador da Defesa Civil; 
' Eles têm cinco servidores de carreiras; 
' Quatro pluviometros automáticos – dois em funcionamento e dois manuais; 
' Trabalham de segunda-feira a domingo, das 7h00 às 19h00; 
' Estão formando o NUDEC, os seus mapas são de 2008/2009; 
' Tem decreto de contingência; 
' Estão solicitando visita do IPT no Guaraú; 
 O mapa de suscetibilidade 2014, 1:25 – Mongaguá não tem. Quem não tiver com 

a Alessandra, do IPT; 
' Tem no site da Defesa Civil/serviços;  
' No endereço eletrônico cprn.gov.br também tem; 
- Representante de São Vicente/Comunicação pediu que repassem o vídeo para as 

áreas de comunicação das prefeituras; 
- A Coordenadora da CT, Dra. Regina Elsa ressaltou a importância do envio dos 

relatórios diariamente; 
- Informou que existem formulários próprios. Atenção no preenchimento dos 

formulários; 
- Ao passarem as informações para o REDEC antes passar pelo coordenador do 

município; 
- Estado entrará supletivamente. O município tem que ter o mínimo de elementos 

para atender aos desabrigados (colchonete, lençol etc.); 
- Município é que tem o controle das invasões; 
- Cada um tem que reconhecer seu limite de competência; 
- Transferir conhecimentos;  
- Prevenção – se estão fazendo reuniões com as comunidades, orientando? 
- A vigência do PPDC é de 01/12/2018 a 31/03/2019; 
- Agradeceu a todos e desejou boas festas; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 18 de dezembro de 2018. 

 
 

 
REGINA ELSA ARAÚJO 

Coordenadora 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 

  


