ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA ALERTA E PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA EMERGÊNCIAS LOCAIS
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ASSUNTOS DISCUTIDOS
Relato da COMDEC ( SEADEC) observador no CIOSP
1-1 – 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.
1-2 – Após essa reunião foi entrevistado o oficial do CBM Cap Diego que estava de serviço
no dia do simulado para verificar como facilitar seu trabalho. O mesmo forneceu as seguintes informações:
- Revisar a lista de telefones, colocando os principais contatos no topo da lista;
- Preparar as instituições envolvidas para serem acionadas;
- Nos próximos simulados convidar o maior número possível de oficiais para participar como
observadores;
- No próximo simulado além dos observadores da Coordenação Local colocar um observador
do CBM.
1-3 – Aplicar esforços no sentido de se realizar uma reunião do Conselho Deliberativo antes
do simulado de Setembro

AÇÃO/PRAZO

CEDEC Sgt Vinicius

Informação

CEDEC

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 área.
Iniciar contatos com Hospital Artur Ramos
Simulado Rodoviário –
A realização do simulado rodoviário será realizado simulado para o Polo Multifabril de Marechal Deodoro.
Simulado Marítimo
Braskem convidará Cood. Local para presenciar esse simulado no mês de agosto/2017.
Revisão do PGASE e Outros Planos de Evasão inclusive da nova creche Paraiso do
Saber
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Pre agendado para
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- A revisão do PGASE foi finalizada, com exceção dos planos de Evasão dos PSF,s.
- Foram emitidos em arquivos digitais (CD)
- A aprovação dos planos devera ser realizada ate 2ª quinzena de junho 2017.
- Para os representantes do SAMU, UNIMED, Santa Casa, CBM, da AMAPO e AMAS foram
entregues gravados em CD.
- Os Cd,s da DEDEC, COMDEC, SMTT, G.Municipal, PM, HGE e IMA serão entregues antes da
próxima reunião.
Procedimento de acionamento doa hospitais pelo SAMU
O representante do SAMU informou que não foi realizado o teste de acionamento dos hospitais no mês d junho. O teste do dia 7/6 as 10 horas não foi realizado.
Ficou confirmado que esses testes serão realizados na última 4ª feira do mês as 10h. Caso
seja feriado, será realizado na 4 feira seguinte.
Datas para realização de simulados em 2017
- Simulado Rodoviário – sera realizado no Polo Multifabril de Marechal Deodoro, em
outubro/17 no dia 19 ou 26 ( dia a ser definido)
- Simulado Marítimo – agosto /17 terminal da BRASKEM
- Simulado Evasão das escolas e creches do Pontal – 11/10/2017
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 11 de outubro 2017. Incluir Escola Paraiso do Saber.
- 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. Major Aluysio informará data e contato.
Atividades no Sitio de Recreio/Pingo D’Água/Pontal/Trapiche
No dia 14/6/16 as 19h sera realizada reunião com o Pastor da Igreja da Pingo DÁgua
Foram retomadas as reuniões mensais: No Pontal acontecem na 1ª quarta feira do mês na

Atendido

escola Silvestre Péricles as 19:30h. No Trapiche acontece na 1ª segunda feira do mês na
AMAS as 19:30h.

Renata

Sistema de alarme
O engº Egon Salgueiro informou as providências que estão sendo tomadas para melhorar a
confiabilidade do sistema de alarmes instalado
Próxima reunião da Coordenação Local
Dia 13/07/2017 ás 09:00h.
Local: Escola Maria Rita (falta solicitar autorização da diretora)
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