
MEMÓRIA DE REUNIÃO 17-03-2015 

 

Local: IAP 

Participantes: Maria do Rocio, Kikko, Maj. Hiller, Cap. Lorenzetto, Cap. Daniel, Juarez, Maj. 

Manassés, Ten. Alencar, Ten. Franciane, Ten. Vidal, Sd. Lambaret. 

 

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

 

Memória 

 

 Contextualização da reunião anterior sobre o que foi discutido sobre a possibilidade de 

vinculação das ações do Instituto Ambiental do Paraná com o Corpo de Bombeiros e a 

Defesa Civil do Paraná. 

 Algumas unidades já tem brigadas, devido a problemas ocorridos em anos anteriores. 

 Fica pendente o envio de lista dos equipamentos mínimos para atendimento. O Corpo de 

Bombeiros providenciará. 

 Tem. Alencar acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos na unidade da Floresta 

Estadual Metropolitana. 

 Fica pendente a apresentação do material disponível para combate a incêndios florestais 

nos parques estaduais. O IAP providenciará. 

 Na reunião anterior houve uma proposta para a confecção de um plano prototípico (que 

incluiria uma parte preventiva e uma responsiva) na Floresta Estadual Metropolitana, não 

obstante, vislumbrando a responsabilidade que fica subdivida pelos gestores de cada 

área, sugere-se a adaptação para desenvolver primeiramente a parte responsiva, 

ampliando o foco para as demais regiões do estado.  Com priorização para a área da Serra 

do Mar. 

 Sugere-se também a priorização dos locais com maior perigo, considerando o 

alastramento, bem como a quantidade de público visitante. 

 Sugere-se foco no treinamento pessoal, principalmente no quesito organização para a 

resposta, utilização para a SCI, e comunicação.  

 Os materiais de combate a incêndio devem ser adaptados para o contexto ambiental e 

topográfico dos parques. 

 Podem ser previstas estruturas específicas como Posto de Comando (ou sala de situação), 

local para alimentação, etc. 

 Apresentação da proposta de organização para o Plano de Resposta. 

 Deverá ser feito um exercício, com validação do Plano de Resposta, na Serra da Baitaca, 

Marumbi e Pico Paraná.  – Anhangava, Marumbi, Canal e Pico Paraná. 



 No Pico Paraná há um contêiner com equipamentos de comunicação que não estão sendo 

utilizados e pode ser utilizado para a facilitação da disponibilização destes equipamentos 

durante as operações. 

 Identificação de pontos estratégicos dentro dos parques para deixar materiais, prevendo 

também a necessidade de indicação do IAP sobre o impacto ambiental. 

 Integrar demais atores envolvidos no sistema. Deverão ser convidados os representantes 

legais das organizações. 

 Defesa Civil ficará responsável por apresentar uma minuta do Plano Padronizado para 

cadastramento de informações. Prazo de duas semanas para apresentação do Plano para 

discussão com o Corpo de Bombeiros e posterior apresentação ao IAP. 

 

 

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

 

 Lista de materiais mínimos. (Corpo de Bombeiros) 

 Materiais existentes nos parques. (IAP) 

 Plano Padronizado de Resposta. (Defesa Civil) 

 Estudo de informações iniciais para próxima reunião. (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros) 

 Apresentação do Plano da Serra da Baitaca. 

 Contato com participante da FEPAM para participar da próxima reunião. (Defesa Civil) 

 Articulação do 6ºGB, 7ºGB, e 8º GB. (Corpo de Bombeiros) 

 

 

Data da Próxima Reunião: 26/03/15. 09H00MIN. 

Local da Próxima Reunião: IAP 

 

 

 

 

 


