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ATA DE REUNIÃO DAS COORDENAÇÕES LOCAIS  
ÁREA PONTAL/TRAPICHE/TUBOVIAS- BRASKEM/ALGAS/TRANSPETRO 

 
 
Reunião realizada em 03/12/2020 
Local: Auditório Cinturão Verde 
Lista de presença em anexo. 
Pauta: 

• Apoio consultoria APELL 

• Exercícios simulados 

• Retorno operações Cloro Soda 
 

ASSUNTOS DISCUTIDOS  RESP / PRAZO 

1 
Reunião aberta com a proposição de pauta (listada acima), acordada entre os partici-

pantes. 
Régia – informa-
tivo. 

2 

Esclarecido entre os participantes que a Braskem irá manter os apoios das consultorias 
com as comunidades e com os apoios mais institucionais junto as demais instituições 

participantes do programa.  

Régia – informa-
tivo. 

3 

Feita apresentação do novo processo produtivo da unidade de Cloro Soda com a confir-
mação da não mineração em Alagoas, usando como matéria prima sal vindo do Chile e a 

expectativa de retorno das operações, de forma gradual, nas próximas semanas.  

Colodete – in-
formativo.  

4 

Feito o alinhamento de comunicação antecipada com as comunidades do entorno quan-
do da definição de data para início das atividades industriais (prevista para final de 

dez/início de janeiro. 

Régia – prazo a 
definir. 

5 

Apresentadas melhorias e inovações tecnológicas no processo de produção de soda – 
cloro (nova subestação e projeto netuno – área de recepção e dissolução de sal) e no-

vos projetos (chloroplast e biomassa). 

Colodete – in-
formativo. 

6 

Formalizada na reunião a impossibilidade de realização do simulado em 2020 devido ao 
cenário de pandemia. Alinhado que na próxima reunião de coordenação será apresenta-

da propostas de datas para o simulado de 2021 e estratégia de realização, a depender 

da evolução da pandemia. 

Régia – informa-
tivo. 

7 

Colocada a necessidade de confirmação de representantes das instituições que fazem 

parte do APELL para as atividades de 2021. Na próxima reunião, a Defesa Civil irá for-

malizar junto as instituições a confirmação dos nomes/contatos. 

Vinícius – prazo 
a definir. 

8 

Relatório do Simulado 2019: Informado que ainda há pendências de informações das 

instituições para consolidação do relatório do exercício anterior. Dantas irá resgatar o 

assunto para na sequencia divulgar o relatório com a Coordenação Local 

Dantas – prazo a 
definir. 

 
Registro fotográfico da reunião: 

 

 


