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

Atividades para 2017
1-1-Escolas e creches – A Sra Edna deve convocar novamente as escolas e creches do
Pontal para tomar conhecimento dos Planos de Evasão e do planejamento do Simulado
de Evasão (só para as escolas do PONTAL) em agosto 2017. Incluir Escola Paraiso do
Saber.
1-2- Dantas realizará reunião com a representante da Creche Escola Pingo D’ Àgua, que
foi convidada, mas não compareceu.
1-3- A Escola Silvestre Péricles será reinaugurada no próximo dia 18/5. Colocar as setas
indicativas de rotas de fuga antes desse evento. Braskem já confeccionou.
Relato da COMDEC ( SEADEC) observador no CIOSP
3-1 – CEDEC irá agendar reciclagem (2 reuniões por ano) com oficiais que trabalham no
CIOSP, coordenadores de operações do CBM e PM visando retirar dúvidas sobre o processo de acionamento do PGASE, programar essa reciclagem para a primeira semana de
junho.
3-2 – Será entrevistado o oficial do CBM Cap Diego que estava de serviço no dia do simulado para verificar como facilitar seu trabalho.
3-3 – Aplicar esforços no sentido de se realizar uma reunião do Conselho Deliberativo
antes do simulado de Setembro
Reciclagem protocolo atendimento médico para da Santa Casa em 2017
BRASKEM e Santa Casa estão verificando melhor dia e horário.
Incluir convocação dos três PSF da àrea
Simulado Rodoviário – Rua da Palha
Em virtude da parada da fábrica da BRASKEM para manutenção, a data para realização do simulado rodoviário será remarcada. A provável relocação da Comunidade da
Rua da Palha das margens da BR-424, levara a realização desse simulado para o Polo
Multifabril de Marechal Deodoro.
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Revisão do PGASE e Outros Planos de Evasão inclusive da nova creche Paraiso
do Saber
- A revisão do PGASE foi finalizada, com exceção dos planos de Evasão dos PSF,s.
- Serão emitidos em arquivos digitais (CD)
- A aprovação dos planos devera ser realizada ate 2ª quinzena de maio 2017.
- Para os representantes do CBM, da AMAPO e AMAS foram entregues gravados em CD.
Será entregue outro Cd ao Capitão Themissom que será utilizado para atualização das
informações do site do CBM.
Procedimento de acionamento doa hospitais pelo SAMU
O representante do SAMU informou que não foi realizado o teste de acionamento dos
hospitais no mês de abril. O próximo teste será realizado no dia 7/6 as 10 horas
Ficou confirmado que esses testes serão realizados na última 4ª feira do mês as 10h.
Caso seja feriado, será realizado na 4 feira seguinte.
Circulação na Av. senador Rui Palmeira
Assunto tratado através do Sr Nilton, ainda sem solução.
Datas para realização de simulados em 2017
- Simulado Rodoviário – a comunidade da Rua da Palha foi transferida.Falta definir
local.
- Simulado Evasão das escolas e creches do Pontal – 04/08/2017
- Simulado de acionamento do PGASE – comunidade do Trapiche - 29/09/2017
Site CBM informações APELL
A página ainda não está atualizada, no Cd citado no item 5 estão consolidadas todas as
informações para essa atualização.
Atividades no Sitio de Recreio
No dia 10/4/16 foi realizada reunião com o Pastor Sidney da Igreja do sitio do Recreio.
Na segunda quinzena de abril foi realizado o Cine Apell no Trapiche.
O sr Nilton agendara reunião com o Pastor da Igreja da Pingo DÁgua
Próxima reunião da Coordenação Local
Dia 8/06/2017 ás 09:00h.
Local: Sede da AMAS – Alta da Saudade – Trapiche,
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