
MEMÓRIA DE REUNIÃO 16-06-2016  

Local: IAP 

Participantes: Conforme lista de presença. 

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

Paraná. 

MEMÓRIA 

 Ten. Vidal mostrou o plano de contingência da Baitaca, que é o plano com mais 

e melhores informações dos planos pilotos, que terá algumas correções e será 

tomado como referência para os outros. 

 Os orçamentos dos equipamentos de combate a incêndio já foram terminados. 

 Foi discutida a inclusão da compra do material de resgate no processo de 

licitação. 

 O Decreto ainda não está finalizado. Será enviado aos participantes para 

avaliação quando estiver. 

 Foi sugerida a elaboração de um release para as assessorias de imprensa 

enviarem aos órgãos de mídia, e padronizarem as informações. 

 Há necessidade de incluir as defesas civis municipais nos Planos de Contingência. 

Será feito agendamento de reuniões com as COMPDECs, envolvidas nos Planos. 

 Foi informado que haverá palestras para a brigada voluntária da FEPAM. 

 Estudo de calendário para capacitação da brigada FEPAM pelo CB, GOST. 

 Foi informado que o GT de comunicação teve uma reunião no Palácio Iguaçu 

dando andamento para criação de nome e composição visual para o programa. 

 Harvey informou que o processo de compra e instalação dos containers foi 

concluído, e que estes serão instalados em breve no Parque Pico Paraná e Serra 

da Baitaca. 

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

 Os Planos de Contingência serão acompanhados para que sua finalização se dê 

celeremente.  

 Ten. Vidal enviará ao Paulo os orçamentos e o termo de referência para a compra 

dos equipamentos de combate a incêndio, e de busca e salvamento nas unidades 

de conservação. 

 Maj. Hiller verificará o processo da Semana de Prevenção a Incêndios Florestais. 

 Maj. Hiller e Ten. Vidal apresentarão proposta de minuta do Decreto. 

 Harvey/Paulo – verificar orçamentos dos equipamentos de comunicação. 

 CEPDEC – entrar em contato e convidar o BPMOA e PRF para a próxima reunião. 

 Ten. Vidal – verificará com a Polícia Ambiental a questão de patrulhamento 

próximo aos parques para coibir a soltura de balões. 



 Wilson montará uma proposição para o formulário de registro de incêndios em 

unidades de conservação para apresentar ao IAP. 

 

 

Data da Próxima Reunião: 12/07/2016 – Quinta-feira 

Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP 


