
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil  N 004/2016 
 

CT DC 004.16  

DADOS GERAIS 
 

Data: 11/07/2016 
 

Local: AGEM - Santos  
 

Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Regina Elsa Araújo Regional Defesa Civil 

Roberto Xerez PM Itanhaém 

Giselle Russo Dias São Vicente 

CONVIDADOS  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

João Carlos da Silva PM Guarujá 

Wellington Martins PM São Vicente 

Pauta divulgada em: 
04/07/2016 

Reunião iniciada às: 
9h43 

Término da Reunião às: 
11h46 

 

OBJETIVOS 
Item I – Continuidade dos trabalhos; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e Santos 
Estado: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, 
Planejamento e Gestão e Segurança Pública 
Justificativa de ausência: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Leila Tendrih, 
Prefeitura de Cubatão – Levindo dos Santos Filho 
 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática e foram 

discutidos os seguintes aspectos:  

- A Coordenadora informou que será realizada no dia 14 de julho, às 14h00, no 

Corpo de Bombeiros, na Av. Ana Costa 387, reunião para fechamento da questão 

da regulação das Olimpíadas; 

. Serão recebidas na RMBS oito a dez delegações para aclimatação; 

. As delegações que tem conflitos internacionais virão com a sua segurança; 

. Será feito o que está ao nosso alcance; 

. A primeira reunião foi feita no DRS IV, no dia 05/07 e no dia 06/07 foi feito no 

Ginásio Rebouças; 

. O Secretário Municipal de Esportes, de Santos, fez uma projeção do trabalho da 

passagem da tocha olímpica; 
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. O campeão de surf, Mineirinho, virá de Guarujá para pegar a tocha olímpica; 

. Não se sabe o percurso da tocha; 

. Organização e recepção da tocha olímpica; 

. Presença da Defesa Civil, que estará de prontidão para caso ocorra algum evento, 

importância da presença na chegada e na saída da tocha; 

. Na linha de frente com o condutor da tocha irão aproximadamente três veículos; 

. Começa no dia 22/07, na Praia Grande, por volta das oito horas e termina em 

Santos; 

. Interessante ter duas duplas na recepção – mobilização – atendimento de urgência 

e emergência; 

. Por volta das 11h30 parada para almoço próximo ao Aquário de Santos, retorno por 

volta das 13h00; 

. Como irão se posicionar os membros da Defesa Civil; 

- Olimpíadas do Conhecimento – se realizarão este ano a Olimpíada – foi 

encaminhado mail a todos os membros desta CT; 

. Seria realizada na segunda quarta-feira de outubro devido a programação da ONU; 

. Semana Internacional do Resgate; 

. Conforme decidido na última reunião serão feitas em anos ímpares para compor o 

calendário das Secretarias de Educação; 

. Foi ratificada por não realizar as Olimpíadas neste ano; 

- Calendário/Capacitação 

. Entrada da matéria de Defesa Civil na transversal na educação, no currículo 

escolar; 

. Mudança do questionário das Olimpíadas. Regina Elza disse que gostaria antes de 

iniciar a operação do PPDC; 

. Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga não faziam parte do 

Decreto e através da resolução entraram no PPDC sem curso nenhum.  

. Colocar na grade curricular das escolas – trabalhar com alunos do 4.º ano; 

. Convidar o Cel. José roberto para reunião com os Prefeito – APEL (alerta e 

preparação da comunidade para emergência local), acidentes tecnológicos – linha 

de frente não é a Defesa Civil; 

. Trazer IPT; 



 

 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática Defesa Civil N  004/2016 
 

  

 

CT 004.16.DOC 

 

 

3 

REGISTROS 

. Fazer evento com programação; 

. Sugestão de ser feito evento por grupo; 

- Olimpíadas – Guarujá sugestão que sejam trabalhos alunos do 7.° ano; 

. Como estão trabalhando, sistema que está sendo elaborado; 

. Trabalho conjunto com a Unimonte/convênio, alunos do Curso de Geologia – 

direcionar o trabalho; 

. Elaboração de cartilha; 

- PMRR – Plano Municipal para Redução de Risco; 

- Problema região sul – estão engatinhando sem estrutura mínima; 

- O COMDEC do município é o Prefeito, é preciso lembrar o município a importância 

do trabalho; 

- Projetos metropolitanos – buscar a melhoria dos nove municípios; 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
Santos, 11de julho de 2016 

 
 
 

REGINA ELSA ARAÚJO 
Coordenadora 

 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


