ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA ALERTA E PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA EMERGÊNCIAS LOCAIS
COORDENAÇÔES LOCAIS - PONTAL/TRAPICHE +TUBOVIA
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ASSUNTOS DISCUTIDOS
Aprovação da Ata de Reunião realizada em 30/11/2017

AÇÃO/PRAZO

Informação

Aprovação do relatório do simulado de 29/9/17 – Área Trapiche – Emitido para CEDEC e
COORDENAÇÂO LOCAL. Apresentado na AMAS
Aprovação do relatório do simulado das Escolas e creches do Pontal de 25/10/17 –
Emitido para CEDEC e COORDENAÇÂO LOCAL. Falta ser apresentado aos estabelecimentos participantes e comunidade do Pontal.
Cronograma de Atividades para 2018 - foi elaborado baseado nas recomendações dos relatórios dos simulados realizados em 2017. Algumas atividades ainda não terão datas definitivas,
serão apresentadas como datas “sugeridas”. Nessa reunião não foi possível discuti-lo. Será submetido a aprovação na próxima reunião.
Simulado Marítimo – Em 2018 o simulado deverá acontecer apenas no segundo semestre. A
coordenação local será comunicada e convidada a participar 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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Ocorrências na BRASKEM no mês de janeiro 2018 - A BRASKEM prestou informações relativas ás duas ocorrências, no mês da janeiro, uma emissão de gases com cloro ocorrido no dia
11/01 em que algumas pessoas do bairro do Pontal sentiram um cheiro de cloro e um curto circuito que aconteceu na unidade no dia 15/01 que não causou danos algum a pessoas nem as
comunidades. Na próxima reunião deverão serem apresentadas as melhorias propostas para o
sistema de comunicação Braskem – comunidades e Braskem CBM e Defesa Civil em situações em
que o cenário não requeira um acionamento do sistema de alarme.
Após tomar conhecimento, a Coordenação Local irá discuti-las e tomar as providencias relativas a
sua divulgação e revisão do PGASE.
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Capacitação AMAPO – após posse da nova diretoria será agendada uma capacitação sobre o
Programa APELL e PGASE, para a mesma. A Coordenação Local fornecerá o apoio necessário.
Inclusão dos PSF,s – enviar oficio a Secretaria de Saúde , caso não funcione marcar reunião
com Secretário e Saúde
Próxima reunião da Coordenação Local - Dia 22/02/2018 às 9 horas, no auditório do Cinturão
Verde.
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