6ª Reunião Ordinária do APELL de Caraguatatuba

13/09/2017
1 – Foi realizada a apresentação
a
dos integrantes.
2 – Nessa reunião contamos com a presença dos seguintes
integrantes, Dr. Arthur José F.. Maranha representando o
SAMU, Diego Martins Franco representando o Corpo de
Bombeiros, Luiz A. D. Penna representando a AMBRI, Juliana
C. Carvalho Macedo,
Macedo, coordenadora adjunta do APELL, Camila
S. Soares representando
epresentando a UTGCA, Sérgio de S. França Jr, Alex
V. S. Guedes e Ligia M. Fernandes representando a Petrobras,
Ana Paula de F. Freire representando Falcão Bauer.
Bauer
3 – Camila S. Soares trouxe as ações de 2017 do APELL
reformuladas e foram
ram discutidos os assuntos pelos integrantes
integrante
nessa reunião.
4 – Conforme conversado nas reuniões, a Camila S. Soares,
entrou em contato com os voluntários do APELL, para
atualização dos dados.
5 – Na semana do dia 18/09/2017 conforme as ações previstas
para o mês de Setembro serão realizadas visitas de porta a
porta nos bairros Jardim Aruan e Jardim Britânia, com a
distribuição de Cartilhas, repassando
ndo informações sobre o
APELL, e por fazer parte da área de abrangência do Gasmex,
convidar esses moradores para serem voluntários.
voluntário
6 – Ligia M. Fernandes propôs uma atividade para os
voluntários,, que foi aceito pelos integrantes,
integrantes, com tema sobre
percepção de risco, sendo assim divididas em duas turmas
com duração em média de 2 horas, o local onde poderá ser
realizado é na Sala de Crise do Corpo de Bombeiros.
Bombeiros Antes de
iniciar as atividades,
atividades ter uma breve apresentação do projeto
APELL, apresentação dos simulados, com objetivo de fazerem
com que criem
m uma visão diferenciada
diferen
e favorável sobre o
APELL e sobre a importância deles como voluntários. Essa

Ação
ão para os voluntários foi pré agendada para os dias 20 e 27
de outubro no período diurno, com inicio as 08:30
8:30 horas.
7 – Juliana C. Macedo coordenadora adjunta, se
responsabilizou pela elaboração da minuta sobre a realização
das ações de distribuição de cartilhas e informações sobre o
APELL, no Serramar Shopping, ação prevista para o mês de
Outubro de 2017.
tido sobre a manutenção dos pontos de encontro,
8 – Foi discutido
serão feitos de concreto e Ana Paula de F. Freire ficou
responsável em executar essa manutenção.
9 – Foi proposto pelo Dr. Arthur José F. Maranha e aceito pelos
integrantes sobre uma meta para o ano de 2018, sobre um
futuro projeto de solicitação de equipamentos de emergência
para o município e região, após a finalização do Plano
integrado de Resposta a Emergência, usando esse mesmo
plano como base,, tendo assim apoio do SAMU, Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil e outras entidades para esse novo
projeto, nele solicitando equipamentos mais evoluídos,
evoluídos para
melhor atender a nossa cidade em situações de emergências.
10 – Próxima Reunião
Reuniã Ordinária será dia 10/10/2017..

