
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 07/02/2011
Pauta: Apresentação da Defesa Civil de Santos
Presentes: Helenice Fontes Alves (COARTI/GPM); Luci Freitas (cidadã plena);  Maria da Graça 
Aulicino (SEDUC); Ernesto Bechelli (COHAB) – ST; Maria Celia R de Freitas – CONSEN-SESEG; 
Carla Andrade – SEMAM; Sandra Cunha – SEMAM; Jorge Telésforo (SEAS); Celina Pimentel (INST. 
DE PESCA); Luiz Otávio Castro – SEMAM; Uriel Villas Boas – CONCIDADANIA; Selma Reis Lapa – 
CRUZ VERMELHA BR SANTOS; Mauricio Valente – SEPLAN; Sandra Furquim – DRSIV; Condesmar 
Fernandes – Cidadão; Dalve Negrão -  Sociedade Mel. Marapé;  Luiz Otávio Galvão – SEPLAN; Cida
Carneiro – Cidadã; Luci Freitas – Cidadã; Maria Del Pilar – SEAS; José Pascoal Vaz – Cidadão; 
Gisele Alves – Defesa Civil-SESEG;  Camilla Costa – SECOM; Kezia Regina Nicastro – Fundo Social
Santos;Rosana Salvador - (COARTI/GPM) .

 Helenice iniciou agradecendo a presença de todos e apresentando a equipe da Defesa Cicil
Santos/  SESEG  responsável  pela  apresentação:  Sr.  Daniel  Onias  Nossa  –  Chefe  de
Departamento da Defesa Civil; Engº Civil Luiz Marcos de Azevedo Marques Albino; Gisele F.
S. Alves - Seção de Programas Preventivos.

 O  sr.  Daniel,  chefe  de  departamento  da  defesa  civil,  fez  uma  apresentação  de
aproximadamente 30 m com slides e explicações. Após conclusão abriu para perguntas e uma
a uma foi respondendo aos particpantes da platéia. A seguir a lista de questionamentos  e
respostas resumidas:

1. A Defesa Civil possui GPS?

R: Não

2. Quais os riscos na Ilha Barnabé? 

R:  Muito  dificil  existir  um  acidente  grave;  existem muitos  equipamentos  de  contenção  e  pessoal
treinado para ação.

3. Há equipe suficiente para maiores catástrofes? 

R: Sim pois existe articulação de outras secretarias da PMS e órgãos do governo do Estado de São
Paulo.

4. O orçamento que a Defesa Civil tem é adequado? 

R: Não. O fato da taxa do bombeiro ser opcional influenciou muito na questão do orçamento.

5.A Defesa Civil está preparada para as mudanças climáticas que vem ocorrendo?

R: A contratação há dois meses de um metereologista demonstra o interesse da defesa civil em se
preparar para agir em relação às mudanças climáticas.

6.  A prefeitura se inter-relaciona com outros órgãos? 

R: Sim

7. Como os membros da comunidade podem ajudar numa catástrofe? 

R: A criação dos  Nudec's são o elo entre a comunidade e a defesa civil; através da parceria com a
Libra  Terminais  extintores  têm  sido  instalados:  Rua  Tiro  Naval;  Ilhéu  Baixo  e  Mangue  Seco.  A
população tem atuação muito importante pois são eles os primeiros a poder combater as catátrofes.



Outras equipes estão sendo preparadas em 2011.

8. Qual a diferença do trabalho da Defesa Civil depois da contratação do meteorologista? 

R: Ainda não apresenta resultado.

9. O que mudou com a implantação dos Nudec’s? 

R: Muita coisa; já aconteceu das equipes acionarem a defesa civil e atuarem no combate a incêndio
com êxito, enquanto a mesma chegava ao local.

10. Existe um mapeamento geral das áreas de risco na cidade? 

R: Sim; é feito pela defesa civil/ PMS e pelo IPC/SP.

11. Existe um plano de fuga no caso de uma grande catástrofe?

R: Não há evento que possa ocorrer com fuga total. São situações pontuais de mais fácil resolução.

 Por sugestão da Helenice, na reunião do mês de abril/2011, serão convidados os Secretários
Márcio Lara, Sério Aquino e Fabio Nunes para falar dos Santos Novos tempos e de ações
preventivas e situações de riscos de suas respectivas pastas. (Desenvolvimento e Assuntos
Estratégicos, Assuntos Portuários e Marítmos e Meio Ambiente)

 As equipes da SEAS/ SEDUC Santos estiveram presentes para apresentação de vídeo sobre
evasão escolar mas, por conta do tempo de apresentação da defesa civil, o comitê deliberou
que ficasse para o mês de março.

Próxima reunião 14/03/2011, em local a ser confirmado.


