
 

5ª Reunião Ordinária do
09/08/2017 

1 – Foi realizada a a

 

2 – Nessa reunião contamos com a presença dos seguintes  
integrantes, Dr. Arthur 
SAMU, Newton Kruger e Diego Martins Franco represen tando o 
Corpo de Bombeiros, Luiz A.
Juliana C. Carvalho
coordenadora adjunta do APELL, 
Municipais , Camila S. Soares 
R. Almeida Torres , Alex V. S. Guedes e Ligia M. Fe rnandes 
representando a Petrobrás e Frederico Winston repre senta
a Transpetro.   

 

3 – Nas Reuniões ordinárias e do GT,
Diretora de Segurança Pública de Caraguatatuba
representar o Coordenador do APELL,
Secretário de Trânsito, Segurança e Defesa Civil
Junior. 

 

4 – Nessa reunião, ressaltaram a 
presença e participação
Shopping, EDP Bandeirantes e da Concessionária Tamoios.

 

5 – Ficou de Responsabilidade de Juliana C. Macedo traz er 
algum representante do Shopping Serramar para parti cipar das 
reuniões do APELL.
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6 – Foi discutido  
reunião na S ecretaria de Obras
Serviços Públicos , para integrá

 

7 – Foi discutido sobre 
Shopping, no dia da realização de um treinamento de  RCP em 
massa q ue será realizada pela equipe do
SAMU, com a distribuição de Cartilhas e exposição d e toldos 
informativos. 

 

8 – Camila S. Soares repre
responsável de 
planejamento das ações do APELL
cronograma já existente e aprovado pelo grupo. 

 

9 – Para a próxima reunião ordinária do APELL, a Petrob rás 
trará o cronograma das ações do APELL.
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