
                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

 

 3° Reunião Ordinária do APELL de Caraguatatuba 
13/04/2016 

 

1– Site do APELL: 

1.1 – Disponibilizar as atas do APELL no site. 
A ata que será disponibilizada no site conterá apenas os assuntos e deliberações 
do Programa. Os responsáveis não serão necessários. 
Ação Concluída  
 
 
1.2 – Acessos ao Site do APELL por País – março de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

 
 
 
1.3 -  Acessos ao Site do APELL por cidade – março 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– Mapeamento de pessoas com problema de mobilidade  
 
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. 
Na reunião, o mapeamento da área de abrangência do APELL foi disponibilizado 
para a Secretaria de Educação. 
Ação em andamento 

 

4 -  Criação de plano de resposta a emergência do A PELL 

Mapear e definir as atribuições no grupo. Rossato 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, SAMU. Os trabalhos serão iniciados em abril de 2016. 
 
Agendada data para reunião específica: 11/04/2016, das 9h às 12h, para o 
Grupo de Trabalho do Plano de Resposta à Emergência e das 13h30 às 16h30 
reunião com Corpo de Bombeiros para definir o simulado de emergência. 
Local: Sala de Crise do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba. 
 
A reunião específica sobre o Plano de Resposta à Emergência foi realizada em 
11/04/2016 na Sala de Crise do Corpo de Bombeiros. 
O simulado está previsto para 18 de outubro de 2016, na área de válvulas do 
Jardim Britânia. O Corpo de Bombeiros está avaliando junto com a Petrobras a 
área que deverá ser evacuada. 
Ação em andamento 

 

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

As visitas porta a porta nos bairros para divulgação do APELL (em 2016) poderão 
ser conciliadas com a realização do simulado. 
 

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

Está agendado para o dia 15/04/16, um novo treinamento de voluntários do 
APELL, na UTGCA. A programação do evento e o contato com os voluntários 
serão realizados pela Comunicação da UTGCA. 
Em andamento 

 

7 - Divulgação do APELL nas escolas. 

Foram realizadas reuniões nas escolas dos bairros da área de influência do 
gasoduto (EMEF Carlos Altero Ortega (Morro do Algodão), EMEF Ricardo 
Luques Sammarco Serra (Praia das Palmeiras) para divulgação do Programa 
Apell. 

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

 



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

7.1 -  As escolas municipais da área de abrangência já foram atendidas, verificar 
a disponibilidade de fazer ações de divulgação nas escolas estaduais próximas 
à área de abrangência do APELL. 
 
 
 7.2 - Foram mapeadas as escolas que oferecem o curso de Segurança do 
Trabalho no município de Caraguatatuba: 
 
Colégio Tableau  
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 1447 – Centro 
Telefone: (12) 3882-1023 
02 turmas em andamento: 19h às 22h, seg a sex 
Coord : Alexandre 
 

Dom Bosco 
Rua Santos Dumont, 231 - Centro  
Telefone: (12) 3882-3443 
Coord: Michele/Yvis 
02 turmas em andamento: 18h30 as 22h30, dias intercalados 
 
 

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

Incentivar as lideranças dos bairros para a divulgação do APELL durante as 
reuniões das Associações de Amigos de Bairro.  

 

9 - Participação do Shopping Serramar e Fazenda Ser ramar nas reuniões 
do APELL 

 A Defesa Civil convocará representantes do Shopping Serramar e Fazenda 
Serramar para integrar o grupo APELL. 
Ação em andamento  
 
 
10 – Indicação de titulares e suplentes da comunida de 

Os presidentes das Associações de Moradores também precisam entregar a 
indicação dos titulares e suplentes. 

Sr. Denilson foi indicado como suplente do Jardim Britânia no APELL. Sr. Hatae 
informará os contatos (ainda não foi enviado formalmente). 

 



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

11 - Decreto Municipal do APELL 

O documento será reenviado à nova coordenação do APELL, Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania e Diretoria da Defesa Civil, para avaliação 
e encaminhamentos. O assunto será discutido na próxima reunião (maio/2016). 
 

12 - Regimento Interno do Apell   

O Regimento interno está em revisão e será discutido na próxima reunião do 
APELL, em maio de 2016. 

A Defesa Civil solicitou o envio do arquivo de Indicação dos Titulares e Suplentes 
para atualização. 

 

12.1 - A Secretaria de Comunicação da Prefeitura sugeriu a inclusão do P2R2 
(Preparação e Respostas Rápidas a Emergência Ambientais com Produtos 
Químicos) no regimento do APELL e a realização da reunião do P2R2 no mesmo 
dia da reunião do APELL. 
Será agendada uma reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Petrobras e P2R2 para avaliação do assunto. 
 

12.2 - A Secretaria de Comunicação da Prefeitura sugeriu também que a 

coordenação do APELL passasse para a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania/Defesa Civil. 
Será agendada uma reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Petrobras e P2R2 para avaliação do assunto. 
 
Foi realizada reunião no dia 12/04 para tratar o assunto. A Prefeitura Municipal 
de Caraguatatuba oficializou que o Programa APELL será coordenado pelo 
poder público, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e 
da Diretoria da Defesa Civil. 
 
Capitão Oduvaldo Romano, Diretor da Defesa Civil, será o novo coordenador do 
APELL para mediação e articulação do grupo. A Prefeitura indicará um 
funcionário para dar apoio nas ações administrativas (convites de reunião, atas, 
material para atualização do site, entre outras). 
 
A Petrobras dará apoio durante o processo de transição, em especial, nos 
documentos que estão em construção como o regimento interno, fluxo de 
comunicação, etc. 
Ação concluída  



                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                

13- Sr. Hatae sugeriu a retomada das discussões sobre a instalação das sirenes 
de emergências na área de risco. Também foi sugerida a instalação de uma 
biruta.  
Ação em andamento  
 
 
14 - 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.   

Ação em andamento  
 

15- A Defesa Civil abordou a necessidade de focar as reuniões em pautas 
específicas, envolvendo os responsáveis de cada área para decisões sobre o 
assunto. 

 

16- A reunião do dia 11/05 será focada no regimento interno e Decreto Municipal. 
Serão convocados para integrar o grupo: Shopping Serramar e Fazenda. 

 

17 – Realizar distribuição da cartilha do APELL no Shopping Serramar, com foco 
nos lojistas e seus funcionários. 

 

18 – Rossato agradeceu o apoio de todos os integrantes do APELL, desde o 
início do processo, que avançou muito, graças a dedicação e apoio do grupo 
todo. Parabenizou e homenageou no término da reunião o gerente da Petrobras, 
Fábio dos Santos Portugal, pela dedicação e empenho na reforma da Sala de 
Crise no Corpo de Bombeiros e desejou muito sucesso para nova coordenação 
do APELL. 

19 – Ata aprovada pelos representantes presentes na  reunião.  


