
MEMÓRIA DE REUNIÃO 30-07-2015  

 

Local: IAP 

Participantes: Conforme lista de presença. 

Pauta: Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais no Estado do 

Paraná. 

 

MEMÓRIA 

 Foi feita a apresentação da forma prévia do Plano de Contingência Físico. 

 Os descritivos foram revistos e serão repassados ao Sr. Paulo do IAP. 

 Foi montado o fluxograma de informações iniciais, bem como o descritivo da 

responsabilidade de cada componente no fluxo de informações, sendo 

apresentado. 

 Foi discutida a necessidade de formalização das ações com os chefes de cada 

órgão, devendo ser feita, neste primeiro momento, uma minuta com 

explicação do escopo do projeto a ser apresentada aos assessores de cada 

diretoria para informar o avanço do processo, para que posteriormente seja 

formalizada a assinatura do Plano. 

 Deve-se considerar também esta assinatura através de Convênio ou Termo de 

Cooperação. 

 Deverá se incluir a comunidade dos locais abrangidos nas discussões, uma vez 

que é o objetivo final do Plano de Contingência a proteção da população. 

 

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

 

 O Grupo de Trabalho restrito discutirá o Plano de Contingência Físico para 

estruturar uma versão final. 

 Tenente Vidal repassará o descritivo do material de combate que foi revisto. 

 Defesa Civil marcará reunião com Comandante do Batalhão Ambiental da 

Polícia Militar, com presença do P4 da unidade para localização dos rádios que 

estavam no Caratuva. 

 Na reunião com o Comandante da Ambiental se solicitará a presença de 

representante da instituição nas reuniões para tratar sobre as ações sobre 

incêndios florestais. 



 Defesa Civil marcará reunião com as Defesa Civis Municipais e as Associações 

de Moradores que já participaram para informação e participação no projeto, 

dia 27 de agosto, às 09h45min. 

 Defesa Civil verificará local para esta reunião, com possibilidade de ser no 

miniauditório do Palácio das Araucárias. 

 IAP (Gerentes UC) ficará responsável por convocar as Associações de 

Moradores para a reunião do dia 27 de agosto. 

 Tenente Vidal preparará informativo para a apresentação aos diretores dos 

órgãos para o prosseguimento com possível convênio. 

 

 

 

Data da Próxima Reunião: 03/09/2015 – Quinta-feira 

Local da Próxima Reunião: IAP 

Horário: 09h00min 


