ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA ALERTA E PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA EMERGÊNCIAS LOCAIS
COORDENAÇÔES LOCAIS - PONTAL/TRAPICHE +TUBOVIA
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ASSUNTOS DISCUTIDOS
Atualização do link APELL no Site do CBMAL
Cada vez mais essas informações precisam estar disponibilizadas para o publico. O Major
Aluysio vai interceder junto ao CBMAL, haja visto que as informações ainda não foram atualizadas.
Instalação de biruta no Complexo Lourenço Vasconcelos
BRASKEM irá programar instalação da nova biruta no Trapiche da Barra para o mês de junho.
Reunião do o CEPDEC
Reunião realizada. Serão enviados ofícios aos diversos órgãos solicitando maior participação
nas atividades da Coordenação Local. Dantas elaborou minuta do oficio e o CBM irá encaminhar os ofícios.
Cronograma de Atividades
Atividade 2 – Reunião com representantes de todos os órgãos para melhorar a participação
no programa. Após envio dos ofícios acima citados.
Atividade 5 – Rotas de Fuga – apesar do asfaltamento das principais ruas do bairro do
Pontal, foi decidada que ainda é necessária essa reunião. Está sem prazo para ser resolvida.
Reunião agendada entre COMDEC + SMCCU + Comunidade do Pontal + Trapiche, foi adiada.
Será marcada nova data.
Foi decidido que a AMAPO solicitará a direção do Motonáutica a abertura dessa saída de emergência. Caso não tenha sucesso o citado clube será convidado para participar da reunião dessa Coordenação.
Atividade 6 Implantar protocolo de atendimento elaborado em 2015 para pessoal da área de saúde.
Verificando necessidade de capacitação dos profissionais para socorro de vitimas por inalação de gás
cloro – Foi entregue o Protocolo da Atendimento para o HGE a reunião agendada com direto-

ria do HGE para tratar desses assuntos foi realizada. Foram entregue material de divulgação do
APELL. As reuniões agendadas para os dias 30/3 e 28/4 do corrente ano com os coordenadores e os médicos não pode ser realizada por solicitação do HGE. Será marcada nova data.
- A Coordenação Local foi convidada para SIPAT do HGE no dia 18/5/ as 10:00h
- O Hospital da Santa Casa e as unidades de Saúde da Família das adjacências serão convocados para reunião para entregue do protocolo de atendimento
Aprovação
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Atividade 8 – Planos de Evasão das creches e escolas do Pontal e Trapiche foram elaborados
e aprovados pela Coordenação Local na reunião de 05/05/2016. As próximas atividades relativas a esse assunto são;
1- Imprimir, coletar assinaturas e enviar para a CEDEC;
2- Iniciar treinamento dos funcionários dos estabelecimentos;
3- Direção dos estabelecimentos comunicar aos pais a existência dos planos de Evasão;
4- Preparar estabelecimentos para simulado de agosto 2016
A execução dos simulados de evasão dos estabelecimentos do Pontal serão realizados no dia
19/8/16 juntamente com a população do Pontal.
A execução dos simulados de evasão dos estabelecimentos do Trapiche serão realizados no
mês de outubro juntamente com as escolas Maria Rita e Escola de Educação Infantil Vice Governador Francisco Mello. Na próxima reunião será definida a data para realização desses simulados.
Atividade 10 -Realizar curso/seminário para capacitar o Grupo de Coordenação em
Sistemas de Comando de Incidentes – Depende disponibilidade do Milton Pradines, ate
próxima reunião a data será informada.
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BRASKEM Até 30/06/16

Atividades 13 - Estudar alternativas para aumentar o alcance sonoro do sistema de
alarme do Trapiche da Barra – As áreas de manutenção e projetos estão em fase de elaboração de escopo para inicio do projeto para expansão do sistema de alarme do Trapiche.

BRASKEM Previsão: 2º
semestre.

Atividades 14 - Promover reciclagem com os grupos operacionais da Braskem responsáveis pelo acionamento do PGASE – Envolve os turnos de revezamento

BRASKEM Programado
ate junho

Atividade 21 - Realizar Simulado Rodoviário + Acionamento PGASE Tubovia BRASKEM vai confirmar após reunião com representante da Rua da Palha e Logística. Em principio fica programada para o dia 01/09/2016.

BRASKEM 01/09/2016

Atividades 22 - Realizar reunião com os usuários do Complexo Lourenço Vasconcelos com a finalidade de informar como o mesmo será utilizado no caso de uma
emergência – BRASKEM (Milton Pradines) verificará data com representantes dos órgãos que
ocupam o espaço.
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Comunidade +
Dantas + Renata

Plano de trabalho para 2016 – atividades sem data definidas
Foi parcialmente aprovado, em anexo seguem todas as atividades previstas.
Faltam serem aprovadas e definidas datas e prazo para realização das seguintes atividades:
Atividade 12 - Prover melhoria nas comunicações entre a PMAL e SMTT. Devido a
distância entre pontos de bloqueios e em função de não haver ligação direta com a
SMTT – Depende de informação da PM, SMTT e Guarda Municipal.
Atividade 24 - Revisar estudo de controle de trafego considerando a inclusão do
novo Ponto de Atendimento - Depende de informação da PM, SMTT e Guarda Municipal.
Simulado 2016
Será realizado na Comunidade do Pontal da Barra.
A data de 19 de agosto de 2016 foi escolhida tendo em vista os feriados de 7 e 16 de setembro e as eleições Municipais em 02/10/16 (1º Turno)
No dia 10/5 as 19:30 A Renata com representantes da comunidade do Pontal irão estabelecer
as ações que antecedem ao simulado
Próxima reunião
Dia 09/06/16 as 9:00 h na Comunidade do Alto da Saudade – Associação do Nilton.
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Até junho 16

O Ten Souza
do CPC ira
agendar reunião.

INFO
Renata

09/06/16

