
                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

1ª Reunião Ordinária do APELL de Caraguatatuba 
17/02/2016 

 

1– Site do APELL: 

1.1- A publicação dos 25 anos do APELL teve seus principais trechos traduzidos 
de inglês para português. O material foi inserido no site no link publicações. 
Ação concluída 

 
 

1.2 – Foi inserido no site um mapa dos bairros com links para fotos atuais dos 
pontos de encontro (street view). Como o link do Google Maps está 
desatualizado, serão inseridas fotos atuais dos Pontos de Encontro no mapa. 
Ação concluída 
 
 
 
1.3 - Fica acordado que as atas das reuniões mensais do APELL serão 
disponibilizadas no site a partir de fevereiro. A sugestão foi feita pela comunidade 
dos bairros da área de abrangência do Programa no evento da Petrobras, 
Diálogo com a Comunidade, realizado no dia 03/12/15, no bairro Pontal de Santa 
Marina. 
Ação em andamento 
 
 
 
1.4. - A ata que será disponibilizada no site conterá apenas os assuntos e 
deliberações do Programa. Os responsáveis não serão necessários. 
Ação em andamento 
 
 
 
1.5 - Os números de emergência serão colocados em local de destaque no site, 
porém, não será possível disponibilizar o recurso de chamada automática. 
Ação concluída 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

 
1.6 – Acessos ao site do APELL por país – janeiro de 2016 
 

 
 
1.7 -  Acessos ao site do APELL por cidade – janeiro de 2016 
 

 
 
 
2 – Sistema de mensagem de celular - Comunidade 

Manter o contrato de mensagens de celular para 2016. Há um saldo de 
aproximadamente 2 mil mensagens para envio aos telefones celulares 
cadastrados de moradores da área de abrangência. 
Ação concluída 
 
 
 



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

3 -  Totens informativos 

Foram instaladas placas informativas nos totens dos Pontos de Encontro do 
APELL. 
Ação concluída 
 
 
3.1 - No treinamento com voluntários do Programa Apell será realizada 
solicitação para que apoiem na inspeção desses totens nos bairros Pontal de 
Santa Marina, Jardim Britânia e parte do Jardim Aruan. 
Ação concluída 

 

4 – Mapeamento de pessoas com problema de mobilidad e 

A Secretaria de Educação fez um levantamento e identificou crianças e adultos 
com necessidades especiais. Porém, as pessoas não são da área de 
abrangência do APELL. O levantamento foi entregue também para a Defesa 
Civil. 
Ação concluída 
 

5 -  Criação de Plano de Resposta a Emergência do A PELL 

Mapear e definir as atribuições no grupo. O coordenador do APELL está 
alinhando com a Defesa Civil o início dos trabalhos. 
O grupo de trabalho será composto por: Petrobras, Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Secretaria de 
Comunicação e SAMU. Os trabalhos serão iniciados em fevereiro de 2016. 
Será agendada data para reunião específica. 
Ação em andamento 
 
 

6 - Divulgação do APELL de porta em porta nos bairr os Aruan, Jd.Britânia 
e Pontal Santa Marina. 

Intensificar ao longo do ano a divulgação do APELL através de ação porta em 
porta, distribuição de cartilha, panfletagem nos bairros que abrangem o APELL 
(Jardim Britânia, Pontal Santa Marina e Jardim Aruan) em 2016. Foi apresentado 
o balanço das visitas e cadastro de celulares realizados ao longo de 2015. No 
total, foram visitadas 50 ruas e 483 residências. 

 



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

 

 

7 – Treinamento e entrega dos coletes para os volun tários do APELL  

Foi realizado um treinamento de Primeiros Socorros, no dia 18 de dezembro de 
2015, de 8h às 12h, na UTGCA para 15 voluntários do APELL. Á tarde, foram 
entregues os coletes e os certificados na Sala de Crise (Corpo de Bombeiros) 
com a presença dos representantes do grupo de trabalho do APELL. As 
informações foram divulgadas no site e pela Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura. 
Ação concluída 
 
7.1 - Será agendado novo treinamento para os demais voluntários. 
Ação em andamento 
 

8 – Apresentação do APELL para a Secretaria de Serv iços Públicos da 
Prefeitura. 

Promover apresentação para a Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços 
Públicos, para ressaltar os riscos de obras na faixa de dutos.  
A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca agendará a data e a 
Transpetro será responsável pela apresentação.  
Ação em andamento 
 
 
9 - Divulgação do APELL nas escolas. 

Foram realizadas reuniões nas escolas EMEF Carlos Altero Ortega (Morro do 
Algodão), EMEF Ricardo Luques Sammarco Serra (Praia das Palmeiras) para 
divulgação do Programa Apell. 

Bairro Dia/Mês Nº de ruas Residências 

visitadas

Casas fechadas 

(caixa de 

correio)

Celulares 

cadastrados

Jardim Aruan 

(600 m ao lado 

do gasoduto)

19/fev 5 ruas 42 19 12

Jardim Britânia 19 e 20/02 16 ruas 153 242 81

Pontal Santa 

Marina

04, 05 e 

07/05

06 e 07/08

21 e 30/10

05/11

29 ruas 288 478 153

Total 11 dias 50 ruas 483 739 246



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

A proposta é manter essa divulgação nas escolas e cursos técnicos de 
Segurança do Trabalho da cidade em 2016. As escolas municipais e estaduais 
serão as próximas a serem atendidas. 

Será elaborado calendário junto a Secretaria de Educação para atendimento das 
escolas. Também haverá mapeamento das escolas que oferecem o curso de 
Segurança do Trabalho. 
Ação em andamento 
 

10 - Divulgação do APELL nas reuniões das Associações de  Amigos de 
Bairro.  

Incentivar os líderes de bairro a divulgarem o APELL durante as reuniões das 
Associações de Amigos de Bairro.  

 

11 - Participação do Shopping Serramar e Fazenda Se rramar nas reuniões 
do APELL 

A Defesa Civil convocará representantes do Shopping e Fazenda Serramar para 
integrar o grupo APELL. Foi reforçado o convite para reunião desse mês. 
Ação em andamento  
 

12 – Indicação de Titulares e Suplentes Comunidade 

Os presidentes das associações de moradores também precisam entregar a 
indicação dos titulares e suplentes. 

Sr. Denilson Gomes Oliveira, será o suplente do bairro Jardim Britânia no APELL.  
 

13 - Regimento interno do Apell   

Após o despacho do Decreto Municipal do APELL colocaremos em prática o 
Regimento do APELL. 
Ação: Será discutida a implantação do Regimento Interno, independente do 
despacho do Decreto do APELL. 
 
14 - Decreto Municipal do APELL 

O objetivo é analisar os mecanismos para oficializar o Apell Caraguatatuba por 
meio de decreto lei.                                                                                     

A minuta do decreto de criação do APELL foi enviada para a Secretaria de 
Defesa Civil e Trânsito, que apresentou ao setor jurídico da Prefeitura.  



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

O Decreto não foi aprovado com o texto apresentado. Serão acrescentadas as 
atribuições de cada integrante. O texto reformulado será enviado por e-mail para 
avaliação do grupo. 
Ação em andamento  
 

15 - Apresentação da obra – Contorno Norte e Sul – (Atendimento a 
Emergências na Rodovia) - Queiroz Galvão 
 
O coordenador do APELL realizou contato com o Sr. Robson, gerente de 
Engenharia da Concessionária Queiroz Galvão, solicitando apresentação sobre 
os recursos destinados para as emergências na rodovia. A apresentação deve 
ser alinhada para a reunião do APELL no mês de março de 2016. 
Ação em andamento  
 

16 – Planejamento 2016 

As reuniões do APELL serão mantidas na segunda quarta-feira de cada mês.  

 

17-  A Associação de Moradores do bairro Jardim Britânia (Sr. Hatae) sugeriu a 
retomada das discussões sobre a instalação das sirenes de emergências na área 
de abrangência do APELL. Também foi sugerida a instalação de uma biruta. O 
assunto será estudado tecnicamente e discutido na próxima reunião do APELL. 

 
18- Foi sugerida a inclusão da Rodovia Tamoios no grupo de trabalho, em função 
do cruzamento com o acesso da UTGCA. 

 

19 - Visando assegurar alinhamento da implantação do APELL Caraguatatuba 
com o processo estabelecido pela ONU/UNEP e otimizar os resultados desta 
implantação, buscar contato com instituição (ONU/UNEP) para subsidiar com 
orientações específicas, bem como promover junto ao grupo e demais 
envolvidos a divulgação da Cartilha de Implantação do APELL e o levantamento 
dos fatores chaves de sucesso na implantação de outros processos no Brasil e 
no exterior.   

 

20 – Ata aprovada pelos representantes presentes na  reunião.  


