
 

ESTADO DO PARANÁ 

PREVINA 

 

30° Reunião: Coordenação PREVINA 

Data: 23 de março de 2021 

Horário Previsto 9h30min Início 9h30min 

Pauta: Definição de Plano de Ação para 2021 

Participantes: Maj. Lorenzetto, CB; Maj. Nascimento, CEDEC; Cap. Álvaro, BP Amb FV; Cap. 
Franciane, Corpo de Bombeiros; Cap. Giovanni, Corpo de Bombeiros; 1º Ten. 
Magno Gonçalves, BPMOA; 2º Sgt. Hammes, CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Maj. Nascimento Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os 

integrantes, dando início a pauta dos trabalhos, informando a necessidade  

urgente da definição em conjunto das ações para o ano 2021. Informou da 

impossibilidade da participação do IAT. 

Maj. Nascimento Apresentou minuta do Plano de Ação para 2021, mencionando que no Plano que 

fora encaminhado, será acrescido duas atividades, referente a atualização e 

elaboração de Planos de Contingência das UC´s (total de 25 atividades). Solicitou 

participação do Maj. Lorenzetto. 

Maj. Lorenzetto Expôs que as atividades iniciais (do item 1 ao item 11 da minuta do Plano de Ação 

2021), devem ser operacionalizadas antes da Operação Quati João. Informou que 

a Operação no ano de 2020 teve início em 18 de maio (primeira fase) e 5 junho 

(segunda fase).   

Maj. Lorenzetto Destacou que nos meses de março, abril e maio devem ser predominantes, 

quanto a fase de planejamento do Plano de Operações, para que o início da 

Operação Quati João ocorra com possibilidade de atendimento a ocorrências, 

integrando as UC´s definidas como participantes. 

Cap. Álvaro Expôs quanto a necessidade da definição quais as UC´s serão atendidas. Informou 

que diante da responsabilidade territorial o ideal seria a capacitação de 4 

integrantes do BP Amb FV por Pelotão (16 pelotões).  

Cap. Álvaro Informou da existência de campanhas preventivas, em especial (patrulhas, 

fiscalizações) existentes sendo executadas pelo BP Amb FV com planejamento de 

intensificação nos meses de maio e junho. Informou que o Plano de Ações 2021 

tem prazos adequados.  

Maj. Nascimento Expôs que conforme definição do IAT, neste primeiro momento, conforme 

posição anterior do IAT, serão atingidas as 10 UC´s que possuem Plano de 

Contingência (que necessitam de atualização) e 15 UC`s (não possuem Plano de 

Contingência e que serão confeccionados), totalizando 25 UC´s. 

Cap. Franciane Destacou que poderá ser realizado capacitação específica para os militares do BP 

Amb FV. 



Cap. Álvaro Informou que  nos meses de maio/junho seria ideal e que seriam em torno de 80 

militares a serem capacitados. 

Cap. Franciane Informou que existe a possibilidade de capacitação para o efetivo do BP Amb FV. 

Ten. Magno Expôs quanto a necessidade de capacitação dos membros envolvidos em 

operações de combate a incêndio, (militares, voluntários) nas ações envolvendo 

operações com aeronaves, especialmente quanto: embarque, desembarque e 

comunicação. 

Maj. Lorenzetto Informou que existe a possibilidade de capacitação via EAD para combate a 

incêndio florestal (5 módulos). Informou ainda que existe a possibilidade de abrir 

curso específico no ambiente moodle com cadastro de policiais. 

Cap. Franciane Informou que existe a possibilidade de operacionalizar Curso prático de Instrução 

envolvendo militares do BP Amb FV e do BPMOA. 

Maj. Nascimento Agradeceu a participação em especial da BM/8, Cap. Giovanni nas sugestões 

quanto ao questionário que será disponibilizado para preenchimento pelos 

voluntários. 

Cap. Giovanni Expôs quanto a necessidade do conhecimento de quais as UC´s serão trabalhadas. 

Questionamento respondido pelo Maj. Nascimento (25 UC´s) conforme contatos 

anteriores com IAT. 

Ten. Magno Informou que as ações estão sendo desenvolvidas pelo BPMOA quanto a 

capacitação anual dos pilotos para possível atuação em combate a incêndios.   

Ten. Magno Enfatizou quanto a necessidade de capacitação das equipes de solo envolvendo 

operações com aeronaves (fatores de voo), especialmente quanto a limitações 

(segurança). Informou que possuem bimotor com kit aeromédico para 

atendimento a feridos, sendo possível utilizar também no transporte de materiais 

por longas distâncias. 

Cap. Franciane Expôs da necessidade do conteúdo a ser ministrado aos integrantes militares (BP 

Amb FV, BPMOA), bem como aos voluntários, quanto ao combate a incêndios ser 

via EAD (padronizado) num primeiro momento e prático num segundo momento 

com ênfase na questão da segurança. 

Maj. Nascimento Destacou para que no conteúdo da capacitação padronizada que a proposta que 

seja desenvolvida em ambiente EAD seja contemplado também as operações 

envolvendo aeronaves, com foco especial na questão da segurança.  

Maj. Lorenzetto Informou que será utilizado das mídias sociais para divulgação da Operação Quati 

João, bem como o envolvimento da terceira Seção do Estado Maior do Corpo de 

Bombeiros (BM-3), além da oitava Seção (BM-8) já envolvida nas ações 

envolvendo o Programa Previna. 

Maj. Nascimento Enfatizou quanto a necessidade de firmar calendário de reuniões mais intenso 

devido a importância deste período que envolve preparação para incêndios 

ambientais, trazendo como proposta a realização das reuniões a cada duas 

semanas, 07/04/2021 – 9h30min, 14/04/2021), com link de acesso a ser 

disponibilizado pela CEDEC. Proposta aceita pelos representantes do órgãos 

envolvidos. 

Maj. Nascimento Encerrou a reunião às 10h30min. 



 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 Ao Corpo de Bombeiros e IAT, na pessoa da Cap. Franciane e Sr. Rodrigo, planejamento 

quanto a capacitação geral dos envolvidos (colaboradores do IAT, voluntários) a ser 

realizado pelo CB após levantamento a ser disponibilizado pelo IAT (Sr. Rodrigo); 

 Ao IAT, na pessoa da Sra. Letícia, irá providenciar levantamento de materiais de combate a 

incêndios junto as UC´s (inventário) e também estado dos materiais (condição de 

utilização). 

 Ao IAT, na pessoa da Sra. Letícia, irá definir cronograma quanto a atualização/revisão dos 

10 Planos de Contingência existentes e a elaboração de 15 Planos de Contingência. 

 Ao IAT, na pessoa da Sr. Rodrigo, realizará elaboração de formulário para cadastro de 

voluntários; 

 Ao IAT, na pessoa da Sra. Beatriz, irá compartilhar lista de materiais que estão em processo 

de aquisição e que serão novamente licitados em virtude de deserto em licitação anterior; 

 Ao IAT, na pessoa da Sra. Letícia, avaliará o Plano de Ação 2021, já avaliado pelos 

representantes dos demais órgãos, para que o mesmo seja considerado aprovado. 

Nota: Deliberações mantidas da Ata da 29ª Reunião. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Aprovação Plano de Ação 2021 

  Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; 

  Inventário de materiais e equipamentos das UC´s 

  Formulário de cadastro de voluntários 

  Solicitação do IAT para integrar Operação Quati João (anexos) 

  Relação de voluntários potenciais do BPM Ambiental 

 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 07 abril de 2021 - quarta-feira 

 Horário: 9h30min 

Local: web 

Endereço: A definir 

 

    
           Maj. QOBM Rafael Lorenzetto                                     Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento 
                 Corpo de Bombeiros                      CEDEC 

 
 
          Cap. QOPM Álvaro Gruntowski                                   Cap. QOBM Giovanni Raphael Ferreira 
                           BP Amb FV                   Corpo de Bombeiros 
 

 

 

   
 



      Cap. QOBM Franciane Alves de Siqueira 
Corpo de Bombeiros 

 

 

 

2° Sgt Rogério Marcos de Souza Hammes    

1° Ten.  QOBM Magno V. F. Gonçalves                         

BPMOA 
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