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ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO LOCAL  
 

Local: Auditorio do Cinturão Verde da BRASKEM -  
 
Data : 26/08/2021                                                                   Iniciada:09:15 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 - Pendente indicação do CBM 
3- Aprovação da revisão do PGASE já que que não houve comentários, estão sendo realizadas revisões com informa-
ções disponíveis; 
4- Revisão Planos das Escolas e Creches do Pontal , Trapiche e Virgem dos Pobres - Nova Escola-Creche 
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. 

 
Item Assuntos discutidos Responsável/Prazo 

1 Aprovação da Ata de Reunião de 29/07/2021 - Lida e aprovada. Informação 

2 Realização de Simulados em 2021 – Foi aprovada a proposta da realização de 
Exercícios CONJUNTOS de Bancada com a Coordenação Local + Exercícios de 
Posicionamentos + Acionamento do PGASE. Foi acordado remarcar o simulado 
para o dia 27/10/21 para aproveitar o toque semanal do sistema de alarmes, 
dessa forma as duas comunidades realizarão simulado de bancada no mesmo 
dia.  

 Coordenação Local 
27/10/2021 
 
 

3  Melhorada apresentação da lista, para facilitar consulta. Pendente contatos 
dos Coordenadores das Comunidades e Escolas do Trapiche 
O TC CBM Cruz foi deslocado para outra atividade. Vinicius verificará quem 
vai representar o CBM 
Será adicionada à listagem a função/ cargo do integrante 

Renata 

 
 

Vinicius 
Dantas+todos 

4  Acesso a documentação do APELL – Site CBM – Conforme informado na últi-
ma reunião, foi liberado o acesso. A última revisão do PGASE foi realizada em 
17/05/2019. Acessar 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 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 revi-
sões ou informando que concordam com a revisão de 17/05/2019. 

Alex da SEMSCS respon-
deu.  Dantas está reali-
zando revisão com as 
informações que dispõe. 

http://www.cbm.al.gov.br/
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6 A Ten Roberta convocará reunião para se discutir Plano de Emprego dos efe-
tivos da PMAL- Participarão PMAL+SMTT+SEMSCS/Guarda Municipal/SAMU 

Ten. Roberta (qdo retor-
no das férias) 

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

26/8/21  

8 Revisão Planos das Escolas e Creches do Pontal, Trapiche e Virgem dos Po-
bres – Emitido Plano de Evasão da Creche- Escola Espaço Kids. As demais não 
sofreram revisões 

Em aprovação plano da 
nova escola  

9 Identificar como manter população mobilizada e seus Coordenadores de 
Evasão no cenário de pandemia – Estão sendo estabelecidas ações para me-
lhorar a multiplicação da informação, para isso será preparado plano conjunto 
(Pontal+Alto da Saudade) para divulgação.  

Renata  
 

10 Meios de comunicação WHATS-APP ou E-mail ou ambos – foi acertado que 
todo envio de documentos, convocações, atas e solicitações deve ser formali-
zada 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, procedi-
mentos etc., também serão enviados por e-mail. 

Informação 

11 Assuntos relativos ao Complexo-Ponto de Atendimento- Ordenamento do 
estacionamento 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 pan-
demia. Quando a situação normalizar voltará a analisar o problema. Em princí-
pio concorda que a situação da segurança patrimonial pode ser melhorada 
com obras e/ou aumento do efetivo. 

acompanhar 

12 Preparação simulado bancada com comunidades: Serão realizadas reuniões 
com diretorias da AMAPO e AMAS para definição das ações no dia do simula-
do. 

Li-
gia+Nilton+Renata+Danta

s definir datas 

13  Colocação de faixas informativas nas comunidades: na próxima reunião con-
sultar SEMSCS sobre normas para colocação de faixas. 

Coord. Local + SEMSCS-
consultar ALEX 

14 Lista de participantes: solicitado pela BRASKEM que seja colocado o car-
go/função na listagem de participantes. Dantas emitirá nova listagem com 
coluna específica. 

Dantas 

15 Placas indicativas de Rotas de Fuga e Ponto de Encontro: foi informado que 
algumas placas foram danificadas ou retiradas. A Coordenação Local solicita 
que as comunidades informem número e locais que precisam serem repostas. 

Edna + Nilton 

16 Sistema de comunicação BRASKEM-CIOSP- Após a digitalização do siste-

ma de comunicação do CIOSP, a comunicação diária com o Oficial Coordenador 
do CBM, está sendo realizado via Telefone 193. BRASKEM restabelecerá o envio 

do relatório de comunicação que é emitido mensalmente. 

Regia 

17 Entregue chip telefone para presidente da AMAPO Informação 

18 Próxima reunião -09:00h no auditório do Cinturão Verde da BRASKEM  23-09-2021 

 


