
 

ESTADO DO PARANÁ 

PREVINA 

 

31° Reunião: Coordenação PREVINA 

Data: 7 de abril de 2021 

Horário Previsto 9h30min Início 9h33min 

Pauta: - Aprovação de Plano de Ação para 2021; 

- Deliberações da 30ª Ata; 

- Participação do IBAMA no Programa Previna 

Participantes: Cap. Álvaro, BP Amb FV; Cap. Franciane, Corpo de Bombeiros; Cap. Giovanni, 
Corpo de Bombeiros; 1º Sgt. Hederson, CEDEC; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Suelen, 
IAT; Juçara, IAT; Rodrigo, IAT; Letícia, IAT. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sgt. Hammes Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os 

integrantes, dando início a pauta dos trabalhos. 

Sgt. Hammes Solicitou ao IAT manifestação quanto a proposta do Plano de Ação 2021. 

Rodrigo Informou que o IAT conseguirá atender aos prazos propostos, porém solicitou 

prazo maior quanto ao item 4 do plano (elaboração de 15 Planos de Contingência 

das UC´s prioritárias). 

Rodrigo Informou também da dificuldade quanto a elaboração dos Planos de 

Contingências pela complexidade das informações, por se tratar de informações 

técnicas. 

Sgt. Hammes Informou que o IAT poderá solicitar ajuda ao Corpo de Bombeiros e também a 

Defesa Civil Estadual para contribuir com informações para elaboração dos Planos 

de Contingência. 

Sgt. Hammes Expôs que a proposta do Plano de Trabalho foi aprovada, com ressalva quanto ao 

item 4, com prazo de término firmado para maio/junho. Segue Plano de Ação 

2021 aprovado por todos os representantes dos Órgãos envolvidos integrantes do 

Programa Previna. 

PLANO DE AÇÃO 2021 - PREVINA 

     
  ATIVIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO 

1 
Definição do Plano de Ação 
2021 

PREVINA março abril 

2 Chamamento de voluntários IAT março abril 

3 
Atualização dos 10 Planos de 
Contingência Existentes 

IAT e CBM/PR março abril 



4 
Elaboração de 15 Planos de 
Contingência das UC´s 
prioritárias 

IAT e CBM/PR abril maio/junho 

5 

Reunir informações (Planos de 
Contingência; voluntários; 
voluntários capacitados;  
equipamentos) 

IAT março abril 

6 
Levantamento recursos 
humanos possíveis de apoio 
(com e sem curso) 

BPAMB março abril 

7 Definir UC´s que participarão PREVINA março abril 

8 
Envio de solicitação 
treinamento ao Corpo de 
Bombeiros - instruído 

IAT março abril 

9 
Autorização do Comando do 
Corpo de Bombeiros 

CBM/PR abril abril 

10 
Registro das equipes 
responsáveis pelo treinamento  
em cada OBM 

BM/8 março abril 

11 
Atualização dos Planos de 
Contingência pelas UC´s, com 
apoio do CBMPR 

IAT e BM/8 março abril 

12 
Capacitação aos BM´s 
instrututores 

BM/8 março abril 

13 
Estabelecimento de contato 
entre UC´s e OBM 

Gerente das UC´s abril abril 

14 
Verificação de materiais e 
equipamentos das UC´s 

Gerente da UC e B/8 da OBM maio maio 

15 
Manutenção dos materiais e 
equipamentos 

Gerente da UC e B/8 da OBM maio maio 

16 

Definição dos Kit´s de materiais 
e euipamentos a ser 
disponibilizado em cada UC´s 
(conf. levantamento  aquisição do 
IAT) 

PREVINA maio junho 

17 
Levantamento da capacitação 
dos pilotos BPMOA 

BPMOA abril abril 

18 
Levantamento dos materiais e 
equipamentos para combate e 
apoio aéreo - BPMOA 

BPMOA abril abril 

19 
Levantamento dos locais 
possíveis de pouso junto as 
UC´s 

BPMOA abril maio 

20 
Busca de ferramentas de 
monitoramento do risco de 
incêndio nas UC´s 

CEDEC e IAT abril maio 

21 
Disponibilizar os Planos 
Contingência em ferramenta 
Geo - passível de consulta 

CEDEC e IAT abril maio 

22 
Capacitação de Brigadistas 
voluntários 

OBM  abril junho 

23 
Definição de protocolo/fluxo 
acionamento e atendimento 

PREVINA junho junho 

24 Campanha preventiva PREVINA maio outubro 

25 Operação Quati João CBM/PR junho outubro 

 



Cap. Franciane Expôs quanto a necessidade do envolvimento dos gestores das UC´s na 

elaboração dos Planos de Contingência, objetivando informações pontuais tais 

como: local de pouso de aeronaves e outros, por serem conhecedores das 

particularidades de suas UC´s. 

Rodrigo Informou da dificuldade quanto a falta de gestores em algumas UC´s, dificultando 

muito o fornecimento de algumas informações importantes para compor o Plano 

de Contingência. 

Rodrigo Informou da necessidade de validação pelo Corpo de Bombeiros das informações 

técnicas ligadas a prevenção e combate a incêndios relacionadas nos Planos de 

Contingência das 25 UC`s prioritárias. Sugeriu o envio dos referidos planos através 

de pasta drive contendo escopo dos Planos de Contingência. 

Rodrigo Informou que o formulário para cadastro dos voluntários está concluso, 

aguardando a concordância em especial do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil 

Estadual para divulgação. 

Cap. Giovanni Expôs que pelo Corpo de Bombeiros o formulário tem aprovação e pode ser 

disponibilizado para cadastro de voluntários. 

Sgt. Hammes Informou que a CEDEC em conjunto com o Corpo de Bombeiros também aprovou 

o formulário e pode ser disponibilizado para cadastro dos voluntários. 

Cap. Giovanni Solicitou ao Sr. Rodrigo, IAT, a disponibilização de link para acompanhamento do 

cadastro dos voluntários para fins de planejamento quanto a capacitação. 

Rodrigo Informou que o link quanto ao acompanhamento do cadastro de voluntários 

poderá ser disponibilizado ao Corpo de Bombeiros e também aos demais Órgãos. 

Sgt. Hammes Informou que algumas deliberações da ata anterior serão mantidas, tendo em 

vista a necessidade da realização de algumas ações que subsidiarão a 

operacionalização das ações, como por exemplo o cadastro de voluntários, 

através do formulário a ser disponibilizado. 

Juçara Informou que os levantamentos quanto aos materiais de combate a incêndio 

junto as UC´s (inventário) foi realizado nas 10 UC´s que existiam os Planos de 

Contingência e foram atualizados. As 15 UC´s, cujos os Planos de Contingência 

ainda vão ser elaborados, será realizado mesmo procedimento, sendo que as 

informações serão incluídas nos Planos de Contingência de todas as 25 UC´s 

prioritárias. 

Juçara Informou que vai compartilhar a lista de materiais, que estão em processo de 

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

anterior. 

Sgt. Hammes Solicitou ao grupo manifestação quanto a solicitação de participação por parte do 

IBAMA do Programa Previna, como convidado. BPAmb FV, Corpo de Bombeiros e 

IAT, através de seus membros se manifestaram com indicação positiva quanto à 

participação. Caberá a CEDEC envio de Ofício com o convite de participação ao 

IBAMA como convidado. 

Cap. Álvaro Propôs a participação do ICMBio a ser avaliada como possível participante 

(convidado) do Programa Previna. 

Sgt. Hammes Solicitou informações ao IAT quanto aos materiais de divulgação/prevenção. 



Letícia Informou que a arte final com os materiais de divulgação/prevenção foram 

encaminhados para a Sra. Cristina da SANEPAR. 

Sgt. Hammes Sugestionou discussão quanto a proposta de data da próxima reunião, sendo 

aceita pelos representantes dos órgãos a ser realizada no dia 20/04/2021 – 15h, 

com link de acesso a ser disponibilizado pela CEDEC. 

Maj. Nascimento Encerrou a reunião às 10h20min. 

 

DELIBERAÇÕES 

   CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, envio de Ofício com o convite de participação ao 

IBAMA, na qualidade de convidado. 

   CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, realizar contato com a Sra. Ana Cristina da SANEPAR 

quanto os materiais de divulgação/prevenção. 

   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. Juçara/Beatriz, irá compartilhar lista de materiais que estão em 

processo de aquisição e que serão novamente licitados em virtude de deserto em licitação 

anterior. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021 

  Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; 

  Acompanhamento do 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: 20 abril de 2021 - terça-feira 

 Horário: 15h 

Local: web 

Endereço: A definir 

 

    
            
          Cap. QOPM Álvaro Gruntowski                                   Cap. QOBM Giovanni Raphael Ferreira 
                           BP Amb FV                               BM/8 - CCB 
 
 
      Cap. QOBM Franciane Alves de Siqueira 

Corpo de Bombeiros 

 
                          1º Sgt. Hederson Liiber 
                                            CEDEC

  
 

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério Marcos de Souza Hammes                         Rodrigo Neratika 
                                              CEDEC                    IAT 



 
 
                          Letícia Salomão                                                                         Suelen Fernanda Müller 
                                        IAT                                                                                                    IAT 
                                          

 

                        Juçara Garcia Ribeiro                                                                         

                                       IAT                                                                                                        
 


