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Aos vinte e sete dias de maio do ano dois mil e quatorze, empresas da CIC 
estiveram reunidas na Universidade Positivo, para debater e deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: Item 01 – APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA 
APRESENTAÇÃO REGIONAL CIC, Item 02 - RESULTADOS DA REUNIÃO 
REGIONAL DO CIC, Item 03 – REVIEW DO WORKSHOP (GERENCIAMENTO 
DE EMERGÊNCIAS INDUSTRIAIS, Item 04 – APRESENTAÇÃO DO 
SIMULADO DA POSIGRAF, Item 06 – CONSIDERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS.  
 
Item 01 – APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA REGIONAL CIC A Regional 
CIC e representada pelo seu administrador Tom Vargas o qual descreveu sobre 
a estrutura, equipamentos, Núcleos das secretarias, planejamentos e 
regularização de áreas e serviços públicos, sobre a importância da ligação direta 
com o gabinete do governo, E sobre as ações que estão tomando na que toca 
na Prevenção a desastres Naturais. 
 
Item 02 – RESULTADOS DA REUNIÃO REGIONAL DO CIC, Realizado nesta 
semana representantes do PAMCIC reuniram-se com a regional do CIC onde a 
mesma se mostrou a disposição da participação das ações do PAMCIC e 
auxiliar no que for possível com o intuito de estabelecer políticas de prevenção 
entre o estado às organizações privadas e a comunidade sente o dever de 
envolver o poder público nestas soluções. O PAMCIC pode ajudar em 
campanhas de Voluntariado e Recursos para a comunidade.  
 
 
Item 03 – REVIEW DO WORKSHOP (GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS 
INDUSTRIAIS. Realizado uma abordagem sobre os palestrantes e dos 
principais tópicos do workshop de emergências industriais pelo Vice Presidente 
Piracy. Foi solicitado pela Task Service a Liberação de um contato das 
empresas do PAMCIC, não houve objeções dos presentes. Os representantes 
das empresas levantaram sobre a Possibilidade da realização de cursos com a 
Task Service sobre planejamento para emergências, a qual será discutida nas 
próximas reuniões da coordenação. 
 
 

Item 04 – APRESENTAÇÃO DO SIMULADO DA POSIGRAF Apresentação do 
simulado da Posigraf pelo seu representante Gustavo o mesmo descreveu o 
cenário e os resultados do simulado. E concluiu que o apoio do Corpo de 
Bombeiros e o incentivo do PAMCIC foram fundamentais para a consolidação do 
simulado. Na sequencia foi levantado que os Próximo simulados serão na 
Neodente e na Perkins. 
 



 

 

Item 05 – CONSIDERAÇÕES.  
 Últimos treinamentos realizados  
 A partir de Julho haverá uma instrução técnica nos últimos Minutos 

das assembleias gerais 
 Próxima reunião 29\7 será divulgado o local. 
 Encerrando a assembleia a universidade Positivo agradeceu a 

presença do PAMCIC e comentou sobre os cursos de Mestrado e 
Doutorados na área ambiental, e estão abertos a conversarem 
sobre possíveis problemas que as empresa encontrem com 
resíduos sólidos pois tem projetos de Gestão de fluxo de materiais. 
Mais informações com Prof. patrícia.sottoriva@gmail.com 
 

 

 

Ata elaborada e aprovada por membros da equipe de coordenação 

mailto:patrícia.sottoriva@gmail.com

