
 

3ª Reunião Ordinária do
10/05/2017 

1 – Foi realizada a a

 

2 – Conforme ação prevista na reunião anterior, o 
Meio Ambiente, Agricultur
entrou em contato com o SerramarShopping para que o  mesmo 
participasse das reuniões do Programa. O Shopping e nviou um 
representante para compor a mesa do APELL, Sr. 
Ferraz, Gerente de Operações do 

 

3 – Contamos também com a presença do Sr.
Henrique L. Rafael, 

 

4 – Em relação as indicações e 
das Secretarias Municipais
Trânsito, Segurança e Defesa Civil
ele já representa as 
quando houver alguma necessidade específica,
convocação para atender a demanda.

 

5 – A Petrobras apresentou a
ações do APELL 
realizadas em 2016
pelo grupo.  

 

6 – Foi definida, para o dia 18/05/17 às 9h, 
grupo de trabalho para elaboração do Pla
Integrado do APELL Caraguatatuba. Nessa reunião, ca da 

  

Ordinária do  APELL de Caraguatatuba

Foi realizada a a presentação dos integrantes. 
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também com a presença do Sr.
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indicações e nomeações dos representantes 
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apresentou a  proposta de planejamento 
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instituição levar á seu Plano de Contingência para facilitar a 
elaboração de um Plano conjunto.
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