
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil  N 003/2016 
 

CT DC 003.16  

DADOS GERAIS 
 

Data: 13/06/2016 
 

Local: AGEM - Santos  
 

Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Plínio de Lima Aguiar PM Bertioga 

Carlos Alberto Farias Silva 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 

Marco Antonio do Couto Perez Sec. Est. Segurança Pública – Polícia Civil 

Leila Tendrih Sec. Est. Planejamento e Gestão 

Roberto Xerez PM Itanhaém 

Carlos Adolfo S. Fernandes PM Guarujá 

Maria Rita B. L. Moraes São Vicente 

CONVIDADOS  

Levindo dos Santos Filho PM Cubatão 

Rodolfo Ernandes PM Bertioga 

Rui Bizarro PM Praia Grande 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Elaine Cristina Dias Gomes Orsatti AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em: 
06/06/2016 

Reunião iniciada às: 
9h53 

Término da Reunião às: 
12h42 

 

OBJETIVOS 
Item I – Discussão da programação 2016/17; 
Item II – Realização da Olimpíada do Conhecimento em Defesa Civil; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Mongaguá e Peruíbe 
Estado: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, 
Planejamento e Gestão 
Justificativa de ausência: Secretaria de Estado de Saúde 
 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática e foram 

discutidos os seguintes aspectos:  

-  Na última reunião foi acertado que durante o período do Plano Preventivo de 

Defesa Civil – PPDC deste ano não haveria reunião; 

- Não houve prorrogação da operação; 
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- Por sugestão do r. Hair Santoro, em reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes 

diminuíram o nível de operação do acumulado de chuva de 100 para 80. 

- Mais cinco municípios foram incluídos no PPDC – Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, 

Praia Grande e Bertioga; 

- Importância da prevenção 

- Realização de curso; 

- Regina Elza não recebeu avaliação; 

- Levantamento dos municípios presentes em relação ao acumulado de 80 a 100, se 

houveram ocorrência porque estava em caráter experimental: 

- Guarujá – alteração do índice pluviométrico baseado num estudo amplamente 

discutido com a presença de técnicos dos municípios, do DAEE, SECED; não se 

pode lançar mão de um sistema de vinte anos – pluviometros manuais; 

- Questionou: foram feitas alterações sensíveis no plano e não chamaram os 

municípios para saber pontuar quais os problemas que surgiram; 

- Capitão kamada se comprometeu a fazer uma reunião com os municípios. 

- Eles não sentiram diferença na aplicação; 

- Tiveram problemas com o aviso de alerta do Cemadem;  

- Levindo de Cubatão – não utilizaram nada do Cemadem pois Cubatão tem rede 

telemétrica. Tem muitas áreas de encostas onde não foram colocados 

pluviometros; 

- Dos sete colocados em Cubatão não estão em área de risco, foram colocados em 

área urbana e plana que não medem escorregamentos em região de encosta; 

- O Cemadem não deveria ter entrado no PPDC. 

- Depois da discussão da reunião realizada em Bertioga não foi feita manutenção 

conforme havia sido acordado; 

- A Coordenadora propôs que seja encaminhado ao Estado documento com 

perguntas do que será feito para o próximo PPDC; 

- O plano é preventivo e está sendo para assistência; 

- Em Santos alteraram o CCM, ficou o Cemadem; 

- O alerta do CEMADEM funcionou bem, foi aceitável; 

- Necessidade de ser feita uma reunião para avaliar e de se ter índices para avido de 

alagamento para a Baixada Santista – inundações; 



 

 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática Defesa Civil N  003/2016 
 

  

 

CT 003.16.DOC 

 

 

3 

REGISTROS 

- A previsão tem que melhorar; 

- A Coordenadora colocou que deve ter ferramentas mais modernas para melhorar a 

segurança na operacionalização; 

- Tomar como base os que nunca operaram o plano; 

- Necessidade de evoluir; 

- A operação como índice de 80 foi aceitável; 

- Escorregamentos – necessidade de se ter para alagamento para a Baixada Santista 

– inundação 

- O Sr. Xerez de Itanhaém informou que não tinha referência por ter assumido a 

Defesa Civil no ano passado; 

- Importância da manutenção de equipamentos; 

- Pluviometros não teve retorno do CEMADEM, teve muitos problemas;  

- As informações do CEMADEM chegam um pouco antes ou no momento da 

ocorrência; 

- Levantamento do IG; 

- Luciano, de Praia Grande colocou que dos oito solicitados foram feitos Termos de 

Cessão de Uso; 

- A maior parte foi nas escolas. O CEMADEM foi e instalou em outros lugares sem 

comunicar; 

- Praia Grande tem estudo de áreas de risco, sendo feita a mudança em dois pontos; 

- Cobrado novo Termo de Cessão de Uso; 

- Foram recebidos alertas do CEMADEM sem ter tido necessidade; 

- Os avisos não corresponderam a realidade; 

- Contam com a Guarda Municipal; 

- Regina levantou a questão que a ferramenta é garantia e suporte ao plao; 

- O sr. Credidio, de Praia Grande fez um breve histórico da entrada do CEMADEM, 

informando que foram instalados 8 pontos e nenhum foi instalado nas áreas 

indicadas pela Defesa Civil e questionou como fica a situação do processo que não 

instalaram todos os equipamentos; 

- O nível 80 para Praia Grande não foi visualizado; 

- Foi proposto pela Coordenadora que na próxima reunião seja convidado o sr. 

Domingos, do CEMADEM para participar e que traga mapa dos pluviometros da 
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RMBS; 

- Informou sobre o recurso do Fehidro no valor de dois milhões de reais, com a 

proposta de montar a Base da Defesa Civil da RMBS; 

- Casa Militar pretende investir na compra de caminhonetes de cabine dupla para os 

municípios; 

- São Vicente – começaram diferentemente dos demais municípios, pediram e vieram 

sete pluviometros automáticos; 

- No PPDC continuam utilizando o pluviometro estadual, não dá para confiar no do 

CEMADEM; 

- Sempre que atingiu o nível80 atingiu também o nível 100; 

- Agora o município não tem condições de fazer obra de contenção; 

- Bertioga – o sr. Plinio informou que foi a primeira vez que operaram o plano; 

- Propôs o encaminhando de ofício ao Cemadem e comunicar a Defesa Civil Nacional; 

- Praia Grande em relação ao Termo de Compromisso que assinaram não conseguem 

retorno do Estado e nem do CEMADEM; 

- Guarujá – plano prevê estações meteorológicas, preocupação com a utilização do 

equipamento para o PPDC; 

- O Governo do Estado fez mudanças válidas e não se reuniu com os municípios; 

- Eleições municipais – época difícil para operacionalizar o plano este ano. Ainda há 

tempo para finalizar ao Governo do Estado informando os problemas, O ideal é que 

funcione; 

- O sr. Plinio pergunto qual providência, qual documento desta Câmara, levantando 

que não se pode perder a credibilidade e que a Defesa Civil elimina riscos. No plano 

geral o PPDC foi muito bom; 

- Em relação as Olimpíadas de Conhecimento em Defesa Civil foi levantada a questão 

de ser ano eleitoral; 

- O município não poderá participar porque farão a Olimpíada Municipal; 

- Inviável a realização devido ao calendário oficial; 

- Cubatão é favorável mas este ano não tem condições; 

- Itanhaém – a favor – conversar com a SEDUC; 

- Santos – programação é feita no começo do ano; 

- Praia Grande – não são favoráveis, Defesa Civil aventura não conseguem rodar no 
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computador; 

- São Vicente – sem condições; 

- Bertioga – não é favorável, levantou a importância do trabalho, dificuldades 

temporais; 

- Regina Elza – falta de recursos financeiros; 

- Guarujá propôs que seja especificado e adicionado ao calendário permanente; 

- Realização em anos ímpares; 

- O sr. Plinio, de Bertioga colocou sobre a Lei 2608 – inclusão da matéria de Defesa 

Civil nas escolas de ensino fundamental, mudar a cultura da população; 

- O sr. Credídio de Praia Grande propôs apresentação do sr. Chuckre sobre etapas do 

Programa Litoral Sustentável; 

- Regina levantou a questão do acidente com estudantes na Rodovia Mogi-Bertioga; 

- O sr. Rui de Praia Grande falou sobre prevenção metereológica e pluviometros 

manuais; 

- Sistema de alerta; 

- Expandir radar da Somar para os nove municípios; 

- Técnica ferramenta que efetivamente funcionou; 

- Solicitar a SEDEC; 

- Cel. Onias, de Santos informou sobre o desenvolvimento de programas 

matemáticos a partir de diversas informações, do Núcleo de Pesquisas e 

Hidrodinâmica da Unisanta; 

- Próxima reunião 04/07/2016; 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
Santos, 13 de junho de 2016 

 
 
 

REGINA ELSA ARAÚJO 
Coordenadora 

 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


