ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA ALERTA E PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA EMERGÊNCIAS LOCAIS
COORDENAÇÔES LOCAIS - PONTAL/TRAPICHE +TUBOVIA
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ASSUNTOS DISCUTIDOS
Aprovação do relatório do simulado de 29/9/17 – Área Trapiche - Relatório aprovado
sem comentários. Coletar restante das assinaturas e emitir. No próximo dia 5/12/17 as 19 horas
será apresentado na AMAS, para comunidade do envolvida no simulado.
Aprovação do relatório do simulado das Escolas e creches do Pontal de 25/10/17 –
Relatório aprovado sem comentários. Coletar restante das assinaturas e emitir. Solicitado apoio da
Sra Edna para coletas das assinaturas das responsáveis pelos estabelecimentos. Após aprovação
será apresentado aos estabelecimentos participantes e comunidade do Pontal.
Simulado Rodoviário realizado em 09/11/2017 no Pólo de Marechal Deodoro. A representante da Braskem apresentou breve relato sobre o mesmo ressaltando a atuação da SAMU
PMAL e CBMAL.Assim que o Relatório sobre o mesmo for finalizado, será apresentado a Coordenação Local para conhecimento.
Cronograma de Atividades para 2018 - Será 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 - A data ainda está em aberto devido a programação marítima. A Braskem
convidará a Coordenação Local para participação 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.
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.
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Próxima reunião da Coordenação Local - Dia 11/01/2018 as 9 horas , no auditório do
Cinturão Verde.

Aprovação
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AÇÃO/PRAZO

Dantas/ 5/12/17

Dantas+Edna/
12-12-2017

Regia

Dantas 15/12/17
Regia falta confirmar o dia.
Clovis + Regia
Importante informação
11/01/2018

