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 vai analisar.
Reunião do o CEPDEC
Reunião realizada. Serão enviados ofícios aos diversos órgãos solicitando maior participação
nas atividades da Coordenação Local. Dantas ira elaborar minuta do oficio.
Cronograma de Atividades –
Atividade 2 – Reunião com representantes de todos os órgãos para melhorar a participação
no programa. Após envio dos ofícios acima.
Atividade 5 – Rotas de Fuga - Está sem prazo para ser resolvida. Reunião agendada entre
COMDEC + SMCCU + Comunidade do Pontal + Trapiche, foi adiada. Será marcada nova data.
A Sra Edna solicitou que seja rediscutida a saída de emergência para Rua Dr. Jose
Carneiro.
Atividade 6 – Foi entregue o Protocolo da Atendimento para o HGE a reunião agendada com
diretoria do HGE para tratar desses assuntos foi realizada. Foram entregues material de divulgação do APELL. A reunião agendada para o dia 30/3/16 com os coordenadores e os médicos
não pode ser realizada por solicitação do HGE. Será marcada nova data.
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Atividade 8 – Planos de Evasão das creches e escolas do Pontal e Trapiche. Através do Sr
Nilton foi realizada visita á Creche-Escola Pingo D’Água. Após coleta das informações necessárias, foi elaborado uma minuta do Plano de Evasão e submetido a comentários da proprietária
da Creche. Ainda hoje será realizada nova visita a essa Creche para relatar as próximas atividades relativas a identificação de voluntários para atuarem com auxiliares no resgate das crianças.
Nos dias 14/4 as 17:30h e 18/4 as 9h serão realizadas atividades semelhantes no Bairro do Pontal.

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 sera definida a data para realização desses simulados
Atividade 10 – Depende disponibilidade do Milton Pradines, ate próxima reunião a data será
informada.

BRASKEM Até 30/06/16

Atividades 13 – 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 – Envolve os turnos de revezamento

BRASKEM Programado
ate junho

Atividade 21 - BRASKEM vai confirmar após reunião com representante da Rua da Palha e
Logistica. Em principio fica programada para o dia 01/09/2016.
Atividades 22 – BRASKEM (Milton Pradines) verificará data
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Comunidade +
Dantas + Renata

Ate junho 16

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 – Depende de informação da PM, SMTT e Guarda Municipal.
Atividade 24 - 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)
Próxima reunião
Dia 05/05/16 as 9:00 h na Comunidade do Alto da Saudade – Associação do Nilton.
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