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ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO LOCAL  
 

Local: Virtual via aplicativo TEAMS -  
 
Data : 01/07/2021                                                                   Iniciada:09:00 h     Finalizada: 10:20  h 
 

Assuntos Prioritários –  
1-Leitura e aprovação da ata anterior;  
2- Confirmação representantes das Empresas + Órgãos do Governo Municipal e Estadual que participarão do Pro-
grama;  
3- Aprovação da revisão do PGASE já que que não houve comentários, envio para CBM publicar no SIte; 
4- Revisão Planos das Escolas e Creches do Pontal , Trapiche e Virgem dos Pobres 
5- Como executar a reciclagem dos Grupos participantes nos Planos atualizados;  
6- Identificar como manter população mobilizada e seus Coordenadores de Evasão no cenário de pandemia;  
7- Atualização da listagem dos representantes. 
8- Assuntos relativos ao Complexo-Ponto de Atendimento- Ordenamento do estacionamento interno, vigilância pa-
trimonial, portões. 

 
PRESENTES 

Nome Órgão/Empresa Telefone 

1. Paulo Noronha Coord. Local- COMPDEC 98882-8050 

2. Renata Amorim Mobilize (consultoria) 98871-4995 

3. Paulo Alfredo SAMU 99309-2681 

4. Vinicius Ribeiro CEDEC 99613-0801 

5. Régia Melo BRASKEM 98119-6537 

6. Alex Pereira SEMSCS 99900-9359 

7. Deiseanne Luz Hospital Santa Casa 98826 1775 

8. Edna Andrade AMAPO - Pontal 99813 8295  

9. Carolina   Time Now-BRASKEM 99936-4888 

10. Capitão Alan  CEDEC 99645 4011 

11. Karla HGE 99921 3188 

12. Paula Mol  BRASKEM 98113 9993 

13. Jose Augusto Dantas CELSIUS (consultoria) 99657-2264 

 

Item Assuntos discutidos Responsável/Prazo 

1 Aprovação da Ata de Reunião de 13/05/2021 - Lida e aprovada. Informação 

2 Realização de Simulados em 2021 – Foi aprovada a proposta da realização de Exercí-
cios CONJUNTOS de Bancada com a Coordenação Local + Exercícios de Posicionamentos 
+ Acionamento do PGASE. A BRASKEM informou planejamento para a realização do 
simulado em 01/10/21 para realização do exercício.  O representante do Trapiche 
(através da Renata) solicitou, que mesmo que o simulado seja realizado no Pontal, 
também realizar um simulado de bancada com comunidade representada pelo Sr Nil-
ton. Solicitação aprovada. Será marcada data desse simulado do Trapiche na próxima 
reunião com a presença do sr Nilton 

- Coordenação 
Local 
 
- Data simulado 
bancada do Trapi-
che - definir 

3  Confirmação das Empresas + Órgãos do Governo Municipal e Estadual que participa-
rão do Programa – A SMTT confirmou sua participação, e indicou seus representantes.  
 
Dantas deverá emitir a listagem com nomes+contatos dos participantes. Melhorar 
apresentação da lista, para facilitar consulta.  

- Assunto encerrado 

 
 

- Dantas até 6/7/21 

4  Acesso a documentação do APELL – Site CBM – Conforme informado na última reuni-
ão, foi liberado o acesso. A última revisão do PGASE foi realizada em 17/05/2019. Aces-
sar pelo site: www.cbm.al.gov.br  em seguida acessar a aba AÇÕES E PROGRAMAS em 
seguida acessar item APELL. Vai abrir arquivos em PDF. 

Informação 
 

5      Revisão PGASE – com a liberação do acesso á documentação do APELL no site do CBM Todos 

http://www.cbm.al.gov.br/
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cada participante deverá consultar, e, se for o caso propor revisão, conforme o índice 
em anexo, no mínimo os capítulos destacados em amarelo e as rotas de fuga e/ou 
circulação de seu efetivo. Dantas estará a disposição para esclarecer dúvidas.  
As instituições participantes deverão se pronunciarem por e-mail, com revisões ou 
informando que concordam com a revisão de 17/05/2019. 

11/06/2021 
Postergada para 

15/7/21 

6 Execução da reciclagem dos Grupos participantes nos Planos atualizados – essa ativi-
dade deverá ser e realizada antes da realização do simulado agendado para 01/10. A 
manutenção da data depende da revisão do PGASE e dos Planos Específicos de cada 
órgão ou empresa. 

30/6/21 posterga-
da para 15/8/21 

 

6 Revisão Planos das Escolas e Creches do Pontal , Trapiche e Virgem dos Pobres – serão 
realizadas reuniões virtuais para avaliação dos Planos existentes. Identificar Quais esta-
belecimentos foram desativados. Sra Edna informou que a creche Mestre Izaldino está 
fechada devido a pandemia. As particulares estão em funcionamento 

 Edna convoca + 
diretoras das esco-
las/creches Pontal 

15/7/21 

7 Identificar como manter população mobilizada e seus Coordenadores de Evasão no 
cenário de pandemia – Serão estabelecidas ações para melhorar a multiplicação da 
informação, para isso será preparado plano conjunto (Pontal+Alto da Saudade) para 
divulgação.  

Renata  
 

8 Meios de comunicação WHATS-APP ou E-mail ou ambos – foi acertado que todo envio 
de documentos, convocações, atas e solicitações deve ser formalizada por e-mail e 
aplicativo. A utilização do aplicativo WhatsApp, unicamente, só deve ser feita para 
mensagens curtas para esclarecimentos exclusivamente via grupo do Whats App do 
Conselho Administrativo. Atas, planos, procedimentos etc., também serão enviados por 
e-mail. 

Informação 

9 Assuntos relativos ao Complexo-Ponto de Atendimento- Ordenamento do estaciona-
mento interno, vigilância patrimonial, portões. Foi realizada visita coordenada pelo 
Darlyson que contou com a participação do representante da SEMSCS, Sr Alex, que 
informou que todo seu efetivo está voltado para a pandemia. Quando a situação nor-
malizar voltará a analisar o problema. Em princípio concorda que a situação da segu-
rança patrimonial pode ser melhorada com obras e/ou aumento do efetivo. 

acompanhar 

11 Próxima reunião -09:00h via aplicativo  29-07-2021 

 


