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Local: Virtual via aplicativo TEAMS -  
 
Data : 08/04/2021                                                                   Iniciada:09:00 h     Finalizada: 10:00  h 
 

Assuntos Prioritários –  
1-Leitura da ata anterior; 2- Realização de Exercícios de Bancada (Coordenação Local)/ Real (a PM por exemplo pode 
se posicionar nos pontos de controle com viaturas e relatar tempos e dificuldades). Em conjunto ou isoladamente.; 
3- Confirmação das Empresas + Órgãos do Governo Municipal e Estadual que participarão do Programa; 4- Confir-
mação dos representantes dos participantes do programa; 5- Como executar a reciclagem dos Grupos participantes 
nos Planos atualizados; 6- Identificar como manter população mobilizada e seus Coordenadores de Evasão no cená-
rio de pandemia; 7-Oficializar meio de comunicação WHATS-APP ou E-mail ou ambos 

 
PRESENTES 

Nome Órgão/Empresa Telefone 

1. Paulo Noronha Coord. Local SEADEC 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. Karla Martiniano HGE 99921-3188 

7. Nilton Vasconcelos AMAS -Associação Moradores 98892-1575 

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

 

Item Assuntos discutidos Responsável/Prazo 

1 Aprovação da Ata de 03/12/2020 - Lida e aprovada. Informação 

2 Realização de Simulados em 2021 – Foi discutido e aprovado que durante a permanên-
cia do estado de pandemia, a realização de simulados de evasão em comunidades, es-
colas e creches, não devem ser realizados, tendo em vista a aglomeração de pessoas. 
No entanto foi aprovada a proposta da realização de Exercícios CONJUNTOS de Banca-
da com a Coordenação Local + Exercícios de Posicionamentos + Acionamento do 
PGASE.  
A BRASKEM apresentou como proposta as datas de 24/9/21 ou 01/10/21 para realiza-
ção do exercício.  
Na próxima reunião será referendada data para realização do simulado. 

Coordenação Local  
13/5/21 

3 Confirmação das Empresas + Órgãos do Governo Municipal e Estadual que participa-
rão do Programa – será enviado ofício solicitando confirmação da participação dos 
seguintes órgãos de governo listadas no PGASE: CBM - Hospital Geral do Estado - Insti-
tuto de Meio Ambiente – IMA - Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito 
– SMTT- Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social – SEMSCS. 
Os presentes nessa reunião mais a PMAL,  confirmam a participação. 
Será elabora minuta de ofício que será enviado pelo CEDEC para esses órgãos. Nesse 
ofício será solicitado data até final do mês para resposta.  

Informação 
Enviar minuta até 

15/4/21 

4 Confirmação dos representantes - no ofício citado no item acima será solicitada a indi-
cação de representante e suplente do órgão e meios de contato. 

Informação 

5 Execução da reciclagem dos Grupos participantes nos Planos atualizados – essa ativi-
dade deverá ser e realizada antes da realização do simulado agendado para 24//9 ou 
1/10, ou outra data a ser acertada. Depende da revisão do PGASE e dos Planos Específi-
cos de cada órgão ou empresa.  

Dantas                
Até 30/junho 2021 

 

6 Identificar como manter população mobilizada e seus Coordenadores de Evasão no 
cenário de pandemia – serão contatados os representantes do Pontal e Trapiche para 
buscar melhor caminho para atingir esse objetivo. Renata informou que durante todo 
ano de 2020 e parte de 2021 os trabalhos com as comunidades não foram paralisados. 
Informar mudanças nas comunidades que possam afetar o PGASE.  Ex A Escola-creche 
BambuLuá suspendeu as atividades – confirmar se volta ou não. 

Renata + Nilton + 
Edna/Ligia 
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7 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. 

Informação 

8 Representante do CBM – foi sugerido que esse representante seja oriundo do COB, que 
teria mais autonomia e agilidade na utilização dos efetivos do CBM. A PMAL tem seu 
representante no CPC. 

Vinicius 

9 Site do CBM – O acesso ás informações da aba do APELL estão bloqueadas. Só acessí-
veis por senha. Vinicius verificar a necessidade disso. 

Vinicius 

10 Próxima reunião -09:00h do dia 13/5/2021 via aplicativo TEAMS 13/5/2021 

   

 


