
MEMÓRIA DE REUNIÃO 22-10-2015  

 

Local: IAP 

Participantes: Conforme lista de presença. 

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

 

 

MEMÓRIA 

 

 Rememoração dos pontos pendentes e organização para sua resolução. 

 Planos de Contingência pilotos. 

 Projeto de comunicação. 

 Aquisição de equipamentos. 

 Proposta de integração de outros tipos de incidentes no projeto macro. 

 

 

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

 

 

 Harvey falará com Paulo (IAP) sobre o andamento dos processos de aquisição de 

equipamentos de proteção individual, equipamentos de combate a incêndio e 

radiocomunicação. 

 Os Gerentes dos Parques e responsáveis das CORPDECs se reunirão para discutir e 

elaborar o Plano de Contingência das Unidades do Plano Piloto.  

 Haverá reunião com os Gerentes dos Parques, as CORPDECs correspondentes a cada 

um dos parques e a CEPDEC, no IAP, conforme a seguinte previsão de datas: 

 02/05/16 (manhã) – Marumbi - Kikko 

 02/05/16 (tarde) – Floresta Estadual Metropolitana – a definir 

 03/05/16 (manhã) – Pico Paraná - Harvey 

 03/05/16 (tarde) – Baitaca – Juarez  

 Ten. Vidal enviará os contatos dos responsáveis em cada UC. 

 Ten. Vidal contatará integrantes do GT comunicação (dia 25) para marcar reunião na 

semana de 26 a 29 de abril.  

 GT Comunicação deverá apresentar projeto no final de maio. 

 Ten. Vidal atualizará orçamentos do EPI e equipamentos de combate a incêndio e 

enviará para Paulo. 

 Maj. Hiller confirmará data de reunião para a questão da comunicação com o 

responsável da Polícia Ambiental. 

 Paulo fará contato com Bráulio para verificar data para reunião. 

 Harvey fará contato com Edinéia (SEMA) para discutir a questão jurídica do Decreto de 

atendimento integrado. 

 Maj. Hiller e Ten. Vidal terminarão a minuta do Decreto para enviar para análise. 

 

 

 



INFORMAÇÕES DA ARTICULAÇÃO ENTRE UCs E CORPDECs 

 

 

 Serra da Baitaca (6ºGB, 7ºGB): 

o Anhangava – Quatro Barras (7º GB)   [AMO Baitaca, AMO Borda, AMC, 

COMPDEC] 

o Pão de Loth – Quatro Barras (7º GB)  [AMO Baitaca, AMO Borda,COMPDEC] 

 Marumbi (6º GB, 8º GB): 

o Marumbi – Morretes 8ºGB  [COSMO, AMO Marumbi, ALL] 

o Mananciais da Serra – Piraquara (6º GB)  [SANEPAR, CAIGUAVA, ALL, 

COMPDEC – a definir] 

o Morro do Canal – Piraquara (6º GB)  [SANEPAR, CAIGUAVA, COMPDEC – a 

definir] 

 Floresta Estadual Metropolitana – Piraquara (6ºGB)   [AUTOPISTA PLANALTO SUL, ALL, 

COMPDEC – a definir] 

 Pico Paraná – Campina Grande do Sul (7º GB), Antonina (8º GB)  [FAZENDA BOLINHA, 

SR RAUL FAZENDA RIO DAS PEDRAS, CPM, COMPDEC] 

 

 

Data da Próxima Reunião: 17/05/2016  

Local da Próxima Reunião: IAP 

Horário: 09h00min 

 


