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ASSUNTOS DISCUTIDOS
Atividades para 2017
1-1-Escolas e creches – Sra Edna convocou as escolas e creches do Pontal para reunião
de avaliação do simulado, revisão dos Planos de Evasão e Simulado de Evasão (só para as escolas) em agosto 2017.
1-2- A Renata irá convocar as escolas e creches do Trapiche para reunião de avaliação do
simulado, revisão dos Planos de Evasão e participação do simulado de evasão com a Comunidade em 29/9
Aprovação do relatório simulado.
Aprovado. Será emitido e enviada copias impressas para o CEPDEC e AMAPO, restante
arquivos em formato PDF
Relato da COMDEC ( SEADEC) observador no CIOPS
Comunicação da BRASKEM com CIOPS transcorreu sem problemas, no entanto ocorreram
problemas na comunicação do acionamento nos diversos órgãos. Tendo em vista essa
ocorrência resolveu-se:
3-1 – Que a BRASKEM deve manter seu programa de treinamento com o pessoal responsável pelo acionamento;
3-2 – CEPDEC irá agendar reciclagem ( 2 reuniões por ano) com oficiais que trabalham no
CIOPS visando retirar duvidas sobre o processo de acionamento do PGASE;
3-3 – Será entrevistado o oficial do CBM que estava de serviço no dia do simulado para
verificar como facilitar seu trabalho, depois dessa entrevista será elaborado fluxograma de
alternativas para se completar o acionamento
3-4 – Foi elaborada minuta de procedimento de acionamento para os hospitais, discutido
e será emitida versão para comentários finais
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Reciclagem protocolo atendimento médico para da Santa Casa em 2017
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Previsto para mês de março 2017 a noite. BRASKEM ira verificar com Dr. Andrei data e
hora
Fechamento retorno antes do terminal da av Rui Palmeira
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BRASKEM

Foi analisado e não acarreta problemas para circulação das viaturas de resgate do CBM no
caso de acionamento do PGAS$E
Programa de Educação Ambiental
A Professora Lenice convidou a comunidade do Trapiche para participar, informando que o
Presidente da AMAS deve ser o elo de ligação
Próxima reunião da Coordenação Local
Dia 14/03/2017 ás 09:00h.
Local: Sede da AMAPO – Colonia de Pescadores
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