ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA ALERTA E PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA EMERGÊNCIAS LOCAIS
COORDENAÇÔES LOCAIS - PONTAL/TRAPICHE +TUBOVIA
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Aprovação

AÇÃO/PRAZO

Aprovação da Ata de Reunião realizada em 05/04/2018

Aprovada

Apresentação do relatório do simulado das Escolas e creches do Pontal de 25/10/18.
Apresentado para as Escolas Silvestre Péricles e Mestre Izaldino. Está pendente para os estabelecimentos particulares do Pontal. A Coordenação Local fornecerá o instrutor.
Cronograma de Atividades para 2018 - foi elaborado baseado nas recomendações dos relatórios dos simulados realizados em 2017. Algumas atividades ainda não terão datas definitivas, serão apresentadas como datas “sugeridas”.
Simulado Marítimo – Em 2018 o simulado deverá acontecer apenas no segundo semestre. A
coordenação local será comunicada e convidada a participar como observadores.
- Simulado Área Pontal ano de 2018 + simulado da Santa Casa de Misericordia - A
Santa Casa informará data provável e será verificado se os dois simulados podem coincidir. A data
pré agendada da Braskem é o dia 21/09.
Sistema de comunicação Via rádio BRASKEM-CIOSP- Após a substituição do Rádio a

comunicação diária com o CIOPS, está sendo realizado via Telefone 193, retardando o
tempo de resposta em caso de Emergência. Os rádios da BRASKEM serão enviados para
o GSA aos cuidados do Cap. O Major Bruno informou que os rádios foram enviados para
empresa especializada para reconfiguração. Estão aos cuidados do Ten Moura do CBM

Disponibilização de mapas com informação dos contatos dos coordenadores do APELL
por área: serão disponibilizados na sala de controle para facilitar a comunicação fábrica – comunidade – O levantamento dos bairros do Trapiche e Pontal foram concluído.
Capacitação AMAPO – Realizada reunião com Diretoria da AMAPO, o objetivo de apresentação
do PGASE não foi atingido, foram apresentados outros assuntos que estavam fora da alçada do
instrutor. A Coord. Local se coloca a disposição para realização de nova capacitação , mas com
assuntos pre-acordados.
Inclusão dos PSF,s – marcar reunião com Coordenador dos PSF,s. A CEDEC ainda não conseguiu o contato mas informará status na próxima reunião. A Coordenação Local fornecerá o representante para discussão. Será também tentado contato através das lideranças comunitárias.
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Revisão do Plano de Aplicação da PMAL – realizada reunião com Cap Hiraque que está substituindo o Cap. Carnaúba. Até julho a revisão estará concluída. A PMAL enviará lista de necessidades de reposição de alguns equipamentos para BRASKEM

Ten Edson
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Elaboração de Plano de Acionamento para o IMA – Reunião realizada. Enviado material para confecção
do plano de acionamento do IMA.
A representante Andreia não mais faz parte do IMA. Necessária indicação de outra pessoa. IMA não se
pronunciou.
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Aprovação

Ocorrência no PONTAL- Gás Natural- Enviado correio para ALGÁS, mas representante dessa Empresa não compareceu para a reunião.
Reciclagem dos Coord. de Evasão: reciclagem realizada no Pontal da Barra. A BRASKEM foi representada pela Engª Régia Melo que fez a abertura da capacitação e prestou esclarecimentos sobre a
operação da Unidade de Cloro Soda. Outras serão necessárias até a realização do simulado.
Máscaras fornecidas ao CBM pela BRASKEM – A Braskem realizou a manutenção nos equipamentos cedidos ao CBM no mês de março.
Manutenção das BIRUTAS – a manutenção das birutas está em andamento a do CAIQUE do Virgem
dos Pobres foi concluída. A do Cinturão Verde será relocada para o Complexo Lourenço Vasconcelos
Creche Escola BambuLuá – Realizadas reuniões com a direção e capacitação com os funcionários
dessa escola. O Plano de Evasão especifico foi elaborado e aprovado nessa reunião da Coord. Local.
Será distribuída cópia impressa para AMAS+representante do Sitio do Recreio+Direção do estabelecimento. Original será entregue ao CEDEC.

Simulado das escolas do Trapiche – foi decidido que será realizado no período da tarde de
forma a atender à solicitação da Creche Francisco Mello. Proposta de data: 30/10 (podendo ser
antecipado, caso não haja segundo turno das eleições).
Atividades de mobilização da Comunidade do Pontal- No mês de março foi realizada reunião de
planejamento. Vários grupos serão mobilizados. Em abril essas atividades serão validadas.
Atividades de mobilização da Comunidade do Trapiche/Pontal – As apresentações do Cine
APELL no Sitio do Recreio e no Pontal foram adiadas devido as chuvas. Serão novamente programadas.
Saída de emergência para Rua da Gaveta – a BRASKEM vai auxiliar a Comunidade do Pontal nos
contatos com a Motonáutica no sentido de reabrir o portão que atenderá a Comunidade no caso de
uma emergência com necessidade de evasão. A CEDEC enviará na sequencia um documento solicitando o atendimento ao pleito.
Manutenção nas edificações do Complexo Lourenço Vasconcelos e na quadra e edificações
do ponto de encontro do Pontal – a BRASKEM está em fase de aprovação de orçamentos e elaboração de contrato com a construtora. Até o simulado geral que acontecerá em setembro, a quadra do
complexo do Pontal da Barra estará reformado para a realização do evento.
Atualização informações APELL no Site do CBM – foram entregues ao Major Bruno os arquivos
que devem ser atualizados.
Próxima reunião da Coordenação Local - Dia 14/06/2018 às 9 horas, na Colônia dos Pescadores do Pontal
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