ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA ALERTA E PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA EMERGÊNCIAS LOCAIS
COORDENAÇÔES LOCAIS - PONTAL/TRAPICHE +TUBOVIA

ATA DE REUNIÃO DAS COORDENAÇÕES LOCAIS
ÁREA PONTAL/TRAPICHE/TUBOVIAS- BRASKEM/ALGAS/TRANSPETRO
Local: Escola Maria Rita
Data : 30/07/2015
Iniciada: 09:20 h
Finalizada: 11:00 h
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ASSUNTOS DISCUTIDOS
Apresentação Planejamento para Simulado 2015
Foi apresentado e segue anexo para acompanhamento, atualizado com as novas datas dos
eventos com os PSF,s, o cronograma de atividades para realização do Simulado de 25/092015
na área do Trapiche considerando os ventos soprando para a Praça Pingo D’àgua
Aguardaremos comentários ate dia 6/8, após essa data consideramos o mesmo aprovado.
Comunidades do Alto da Saudade e Trapiche
O Sr Nilton e a Sra Maria Martins externaram sua insatisfação no que se refere falta de informações quanto a ocupação do novo Ponto de Atendimento construído pela BRASKEM na av
Assis Chateaubriand. A Engª Regia convido-os para após a reunião da Coordenação Local
comparecerem á BRASKEM para reunião específica sobre o assunto.
PM+COMDEC+SMTT+IMA+HGE etc.
O HGE justificou a ausência na reunião, indicará outro representante.
Dantas ira se reunir com cada uma para discutir o cronograma
Atividades do SAMU
O representante do SAMU apresentou os “banners” que serão fixados em local apropriado,
com as rotas de acesso para todos os Pontos de Encontro de acordo com as direções de ventos preconizadas.
Informou também que em cada viatura do SAMU esse impressos estarão disponíveis aos condutores.
Atividades junto as Comunidades
Cine APELL com o objetivo de propor uma reflexão sobre a importância do equilíbrio das emoções e
proporcionar momento de lazer, cultura e integração entre os jovens das comunidades.
Os tópicos do filme farão parte das oficinas durante duas semanas; será trabalhado análise crítica: pontos
positivos, negativos; resolução de conflitos, gerenciamento de crise e lições compartilhadas pela mensagem central do filme.
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Próxima reunião
Dia 27/08/15 as 9:00 h na Associação do Alto da Saudade ( Sr Nilton)

Aprovação
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