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

Aprovação da Ata de Reunião realizada em 26/07/2018

Aprovada

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
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
Plano de Evasão do Complexo Lourenço Vasconcelos: submetido a aprovação pendente assinatura a
Diretora do PSF- Helvio Auto
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. A Braskem vai checar com Gustavo Lopes representação do órgão ambiental

Major Pantaleão
TC Buriti
Ten Edson
Definir prazo
Maria Martins
Régia Melo
10/07/18

ATIVIDADES RELATIVAS AO SIMULADO DE 2018 – outros assuntos da ATA serão retomados após o simulado

Atividades de mobilização da Comunidade do Trapiche/Pontal – Serão realizadas apresentações do Cine APELL no Sitio do Recreio dia 28/7/18 e no Pontal dia 26/7/18.
Serão realizadas campanhas no Bairro do Pontal de forma aumentar a participação da comunidade. Necessária participação do CBM.
Manutenção nas edificações e da quadra do ponto de encontro do Pontal, até o simulado
geral que acontecerá em setembro, a quadra do complexo do Pontal da Barra estará disponivel para
a realização do evento.
Participação dos PSF,s- Realizada reunião com o Coordenador dos PSF,s da área, será programada
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capacitação com o pessoal do PSF do Pontal na semana de 3 a 6 de setembro
Premissas para realização do simulado. Devido ausência de alguns membros da Coordenação
Local, preliminarmente foi decidido que:
-A Assis Chateaubriand, AL-101 Sul e AV Rui Palmeira só serão interditadas durante o tempo suficiente para a confirmação do posicionamento da PMAL. Os acessos ao bairro do Pontal serão interditados
durante todo o simulado;
- Serão enviadas 3 vítimas para a Santa Casa, e uma vítima para o HGE. As vítimas serão atendidas
conforme o protocolo estabelecido (terão as roupas contaminadas, retiradas);
- As ambulâncias do SAMU irão transportar mais de uma vítima em cada viagem, assim como procede as viaturas de resgate do CBMAL;
- O Motonáutica participará do simulado
Capacitações, reciclagens etc.
- No dia 30/7/18 as 10:00 será realizada reciclagem dos funcionários do motonáutica;
- No dia 31/7/18 as 19:30 será realizada na AMAS a primeira reunião de capacitação para os
observadores do Trapiche, depois será repetido na semana de 03 a 06 de setembro, com informações sobre transporte;
- Agendar reciclagem dos Coordenadores de Evasão do Pontal para semana de 20 a 24 de agosto;
Próxima reunião da Coordenação Local - Dia 21/08/2018 às 9 horas, no Auditório do Cinturão Verde da BRASKEM – a confirmar.

Página 2

27/7/2018

infomação

Dantas

21/08/18

