
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil  N 001/2016 
 

CT DC 001.16  

DADOS GERAIS 
 

Data: 21/01/2016 
 

Local: AGEM - Santos  
 

Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Plínio de Lima Aguiar PM Bertioga 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Luiz Eduardo Credidio PM Praia Grande 

Daniel Onias Nossa PM Santos 

Regina Elsa Araújo Regional Defesa Civil 

Giselle Russo Dias São Vicente 

CONVIDADOS  

Caroline de Souto Branco Coutinho AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Richard durante Junior AGEM 

Eduardo Cesar Fernandes Filho CEDEC – SP 

Rodolfo Ernandes F. Rodrigues PM Bertioga 

Levindo dos Santos Filho PM Cubatão 

João Carlos da Silva PM Guarujá 

Jonas de Souza Lima PM Itanhaém 

Mariana Cristina da Cunha PM Itanhaém 

Joaquim Marino Telle PM Mongaguá 

Alessandro Fabio Migliaresi PM Peruíbe 

Anselmo B. Capanema PM Peruíbe 

Rui Bizarro PM Praia Grande 

Cap. PM André Luis Magalhães Bonifácio Polícia Militar CPI 6 

Fabio Lopes Corrêa da Silva São Vicente 

Lana Cristina Almeida de Paulo Sec. Estado Saúde 

Alexandrea M.Trevisan SUCEN 

Danaé T. N. Conversani SUCEN 

Pauta divulgada em: 
13/01/2016 

Reunião iniciada às: 
10h15 

Término da Reunião às: 
13h05 

 

OBJETIVOS 
Item I – Calendário de reuniões de 2016; 
Item II – Prioridades das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMDEC’s para 2016; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Estado: Educação, Desenvolvimento Social 
Justificativa de ausência: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
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REGISTROS 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara e foram discutidos os 

seguintes aspectos:  

- Agradecimentos a Luciana. Da AGEM pelos trabalhos de Secretaria Executiva do 

CONDESB; 

- Objetivos da reunião: 

. Questão combate ao mosquito da dengue; 

. Investir em campanha com viés da Defesa Civil; 

. Vésperas carnaval população flutuante elevada; 

. Previsão Metereológica; 

. Sucen disponibilizará material; 

. Faixas nos municípios; 

. Próxima reunião dia 01/02, as reuniões todas as segundas segundas-feiras de cada 

mês, às 9h30, bimestrais; 

. RMBS está servindo como modelo para outras regiões; 

. Contemplado por Decreto do Governador, operações; 

. Campanha contra o mosquito; 

- Apresentação - Tenente Eduardo da Defesa Civil do Estado; 

- Alinhamento das esferas estadual e municipal; 

- Desculpa pelo acumulo de tarefa; 

. Apresentação Tenente Eduardo; 

. Linhas mestras da sala nacional de controle passou para a estadual; 

. Diretrizes; 

. Objetivo principal, método e metas redução do índice de infestação por aedes 

aegypti; 

. Sistema da campanha; 

. Salas de coordenação e controle - diretrizes, atuação; 

. Material fornecido pelo sistema nacional; 

. Boletim informativo n. 01 da Devesa Civil Estadual; 

. Corte de orçamento estadual e municipais; 

. Redes sociais; 

. Divulgação; 

. Trabalho voluntário; 
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. Apresentação será enviada a todos; 

- Sucen Danae, Diretora Regional; 

. Sucen órgão do Estado; 

. Repasse de recursos é por município; 

. Eles dão apoio: capacitação, organização; 

. Trabalho em conjunto com várias instituições; 

. Dificuldades; 

. Trabalho com Guarujá e São Vicente maior infestação; 

. Voluntariado; 

. Pensar no que vai dar para fazer; 

. Mobilização; 

. Todas as ações são voltadas ao mosquito; 

. Capacitação voluntários Sucen e municípios; 

. Dificuldade das regiões em fazer a capacitação - vídeo aula, com cadastro pela 

Fundação Vanzolini; 

- Cubatão, ajudar com a expertise junto à população opinião que seja através da 

vigilância sanitária 

- Onias a Lei estadual é recente, nao se vê na prática, não se vê voluntário, em 

Santos estão trabalhando com a Cruz Vermelha; 

- Na prática ainda o canal tem que ser construído; 

- Sucen é um chamativo, é um mutirão, é um momento de chamar atenção, para as 

pessoas sabem a importância da extinção do criadouro do mosquito; 

- Onias - hierarquia dentro do município; 

- Protagonista seja a saúde, defesa civil é retaguarda; 

- Saúde - conscientização, parceria no combate ao mosquito apoio e ter mais um 

grupo no trabalho; 

- Regina de que forma gostariam de que o apoio fosse dispensado a saúde estadual? 

- Melhor forma de apoiar; 

- João - estratégia da Defesa civil do Guarujá; 

- Organizou alguns grupos estruturados e algumas pessoas serão capacitadas e 

serão multiplicadores Condomínios estrada Guarujá, Bertioga, marinas, associação 

comercial, escoteiros entre outros; 
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- Fabio São Vicente, diretor zoonoses dengue e vigilância sanitária -  ainda não foi 

feito nenhuma divisão de trabalho no campo; 

- Ganho vai melhorar a qualidade da visita e a aprender a instruir as pessoas; 

- Controle de vetor - mutirão de 23 e 24 ; 

- É impossível visitar todos os municípios até o dia 31; 

- É uma questão de cidadania; 

- Sucen o trabalho voluntário será de campanha de convencimento; 

- Onias como Santos está fazendo voluntários servidores; 

- Bertioga - não estamos em pandemia, preocupação com voluntariado, 

responsabilidade subsidiária; 

- Traçar diretrizes e metas; 

- De onde vem o orçamento para fazer essas ações; 

- Sucen proposta que veio e aceito a nível estadual; 

- Não tem orçamento; 

- Cada município terá um plano, trabalhará de forma diferente; 

- Praia Grande - Luciano - agentes de controle de saúde e de endemia, vão participar 

23 e 24, será no bairro da Vila Sonia, utilizarão o recurso que tem; 

- Fizeram trabalho com as escolas municipais, alunos como multiplicadores; 

- Divulgação no site da prefeitura; 

- Força auxiliar; 

- Regina - Defesa Civil apoio, essa atividade nao os compete, participarão 

respeitando o limite de cada municipio; 

- Irão acompanhar o segmento saúde; 

- Dificuldade pois não se tem diretriz, realidade de cada município; 

- Previsão depois do carnaval teremos uma precipitação maior; 

- Estão caminhando junto a vigilância sanitária; 

- Importância da participação da Sucen e da Saúde, comprometimento da defesa civil 

em engajar-se na campanha; 

- Regina agradeceu a manifestação de cada um; 

- Veiculação da vinheta serviço na mídia da nossa região do DPDC com as 

orientações básicas; 

- Sugeriu que solicitasse as emissoras que produzissem vinheta; 
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- TV Tribuna já tem vinheta e fazem uma reportagem da dengue por dia; 

- Propostas: São Vicente sobre o voluntariado; 

- Melhora da qualidade das visitas; 

- Capacitar voluntários para repasse das informações; 

- Regina vai falar com o Secretário para Disponibilizar o material da Fundação 

Vanzolini para cada Coordenador; 

- Saúde levará aos Secretários municipais para procurarem a Defesa Civil, sugeriu 

que aguardem a manifestação da Saúde; 

- Problema cultural; 

- Ficou claro que as Defesas Civis não estarão a frente; 

- Diretriz cabe a Saúde; 

- Cubatão Levino - estão trabalhando em conjunto estão capacitando; 

- Codesavi fazem mutirões diários; 

- Falta de diretriz, não ouviram os Comdecs – Regina; 

- Onias informar que será uma ação continuada, estão prestando todos 

procedimentos necessários, capacitando o pessoal; 

- Cada vai fazer dentro do seu limite de competência e de suas possibilidades no dia 

que der; 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
Santos, 21 de janeiro de 2016 

 
 
 

REGINA ELSA ARAÚJO 
Coordenadora 

 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


