
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil  N 002/2016 
 

CT DC EXT 002.16  

DADOS GERAIS 
 

Data: 06/05/2016 
 

Local: AGEM - Santos  
 

Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Plínio de Lima Aguiar PM Bertioga 

Alessandro Fabio Migliaresi PM Peruíbe 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

José Carlos Turziani da Silva PM Santos 

Regina Elsa Araújo Regional Defesa Civil 

CONVIDADOS  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Richard Durante Junior AGEM 

Patrícia S. Pestana PM São Vicente 

Márcio Aurélio A. Quedinho AGEM 

Marcelo Kamada CEDEC/SP 

Cap. PM André Luís Magalhães Bonifácio Policícia Militar – CPI6 

Angela Maria Antunes Freire Sec. Estado Saúde 

Helio Vieira AGEM 

Rodolfo Ernandes Faria Rodrigues PM Bertioga 

Bárbara V. de a. de Oliveira AGEM/Estagiária 

Pauta divulgada em: 
13/01/2016 

Reunião iniciada às: 
14h40 

Término da Reunião às: 
17h05 

 

OBJETIVOS 
Item I – Projeto geo colaborativo para fortalecimento das condições de resiliência na Baixada 

Santista – EMPLASA/Defesa Civil; Inova “Centro Paula Souza”; 
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 
Ausências: 
Municípios: Cubatão, Guarujá, Itanhaém e Mongaguá 
Estado: Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, Planejamento e Gestão 
Justificativa de ausência: Prefeitura de Itanhaém 
 

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

aspectos:  

- Solicitação de cunho especial por isso a reunião é extraordinária; 

- Explanação Tenente Kamada, da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil; 

- O objetivo desta reunião é colher com os muncipios anseios e necessidades referentes a 

área de risco; 

- Auxílio da Emplasa e Inova SP nas questões de resiliência na Baixada Santista; 
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- Geo colaborativa, aplicativos para tablet e softwares para celular; 

- O que atenderia as necessidades dos municípios; 

- Propostas do que pode ser desenvolvido, o que precisa ser desenvolvido; 

- Relacionamento com voluntários; 

- Alertas para a população de extrema eficiência; 

- Atender a demanda metropolitana no que pode ser feito; 

- Sistema desenvolvido pelo Ipen, Sismaden, o que faz; 

- Numa óptica mais macro atender a população, resiliência, prevenir; 

- Plinio, de Bertioga colocou a necessidade de Plano de Trabalho para se ter um centro para 

gerenciar informações; 

- Bertioga está fazendo sala de situação. Convênio com o Inpe para estação Metereológica; 

- Escassez de comunicação, falta de comunicação; 

- Alimentação do Sidec; 

- Credibilidade da informação; 

- Retomada dos cursos dos Comdecs; 

- Falar para as comunidades; 

- Preparar programa - o que fazer, como fazer e para onde correr; 

- Cada Comdec falando de sua dificuldade; 

- Agradecimentos ao Helio Vieira, Diretor Executivo da AGEM, pela lembrança da CT 

- Buscar no coletivo a oportunidade de desenvolver e da colaboração de cada um para 

avançar; 

- Oportunidade para a RMBS; 

- Será montado um projeto piloto; 

- Experiência de Bertioga – drones; 

- Experiência de Praia Grande - treinamento, aplicativo que identifica o que cada caminhão 

está transportando; 

- Se colocou à disposição para um treinamento futuro; 

- Problema da ventania - trabalho sobre a formação dos ventos; 

- Acidentes tecnológicos; 

- Papel da Defesa Civil é de apoio; 

- Fazer um simulacro; 

- Plinio utilização da Internet para passar a informação; 

- São Vicente será repassado para a Coordenação; 

- Capitão Bonifácio experiência Ultracargo e Localfrio, informações ligações no Copom - 

carecem de informação, formação rapidamente de sala, de situação com identificação de 

quem possa passar informações; 
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- Problema de segurança pública; 

- Sala de situação de que componha para auxiliar na tomada de decisão; 

- Orientação do Nudec, de núcleo; 

- O que a Policia Militar pode fazer para ajudar a população; 

- Peruíbe falta visão do executivo da Defesa Civil; 

- Dificuldades, faltam ferramentas para os municípios pequenos, com o minuto de estrutura; 

- Santos, José Carlos - importância do Centro e a necessidade das informações serem exatas 

e corretas e com precisão; 

- Segundo o Ten. Kamada existem fontes de recursos no Estado, do Fehidro; 

- Necessidade de planejamento, não é uma medida imediatista; 

- É preciso ser feito um planejamento adequado e bem feito; 

- Isso é investir, é trazer resultados; 

- Minimizar impactos, trazendo benefícios mensuráveis a população; 

- É um centro da RMBS, para atender as necessidades da nossa região; 

- Plinio consórcio metropolitano para manutenção do centro; Fundo metropolitano para os 

recursos 

- Defesa Civil de Bertioga foi criada por Lei Complementar onde é previsto que não podem 

ser remanejados os integrantes; 

- Marcio, da AGEM - gestão do trabalho em comum, recursos de infraestrutura, catálogo, 

pode ser dentro de uma APP, agregado a um convênio; 

- Atendimento rápido a feridos num acidente - apoio, georeferenciamento; 

- Fazer o sistema através de módulos; 

- Responsabilidade pela continuidade; 

- Ten. Kamada levará para o Secretário de Estado da Casa Militar que dará seu parecer; 

- Apoio dos Prefeitos e de órgãos do Estado como Emplasa, DAEE entre outros; 

 Não havendo mais nada a tratar a Coordenadora encerrou reunião. 

 
Santos, 9 de maio de 2016 

 
 
 

REGINA ELSA ARAÚJO 
Coordenadora 

 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


