2ª Reunião Ordinária do APELL de Caraguatatuba

19/04/2017

1–Foi realizada a apresentação
presentação dos integrantes.

2 – O representante da Petrobras, Carlos Alberto Rossato,
realizou a Apresentação
Apresentação da Linha do Tempo do APELL, de 2011
à 2016, sobre todos os eventos e fatos marcantes ocorridos
nesse período.

importância a presença de
3 – Foi ressaltado que é de suma importância
membros da Polícia
cia Militar
Mi
e de representantes
epresentantes do Serramar
Shopping nas reuniões.

4 – O Secretário de Meio Ambiente,, Agricultura e Pesca Marcel
Luiz G. Santos ficou responsável por alinhar com o viceprefeito e secretário de Trânsito, Segurança e Defesa Civil,
Campos Junior, as indicações e nomeações
meações dos
representantes das Secretarias
S
Municipais (titular
titular e suplente)
suplent
para participação nas reuniões do APELL.
A

5- O Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca Marcel
Luiz G. Santos ficou responsável por alinhar a melhor forma de
convidar o responsável pelo Serramar Shopping para as
reuniões
niões do APELL.

6 – Capitão Kruger ficou responsável por contatar a Polícia
Militar para sua participação efetiva nas reuniões do APELL e

no grupo de trabalho para elaboração do Plano de Resposta
Emergência.

7 - O Secretário de Meio Ambiente, Agricultura
Agricultura e Pesca Marcel
Luiz G. Santos também se colocou à disposição para conseguir
um contato do responsável local pela obra do Hospital
Regional para que sejam informados sobre o APELL e sobre a
evacuação do local. A Petrobras se colocou à disposição para
uma conversa no local, levando inclusive material informativo.

8 - Foi definido um grupo de trabalho para elaboração do Plano
de Resposta Emergência Integrado
grado do APELL. O grupo será
composto pelo Corpo de Bombeiros, Petrobras, Defesa Civil,
SAMU, Polícia Militar,
Mil
, Secretaria de Meio Ambiente e
Transpetro. A princípio, serão realizadas 3 reuniões quinzenais
do GT, que consultará a mesa permanente sempre que
necessário.

9 - A Petrobras levará na próxima reunião uma proposta de
planejamento para o ano de 2017 a partir das ações realizadas
em 2016. O cronograma será discutido e aprovado pelo grupo.

10 – Próxima reunião
eunião dia 10/05/2017.
10/05/2017

