
 

ESTADO DO PARANÁ 

PREVINA 

 

40° Reunião: Coordenação PREVINA 

Data: 25 de agosto de 2021 

Horário Previsto 9h30min Início 09h32min 

Pauta:  Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021; 

 Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; 

 Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / 

equipamentos nas UC´s; 

  PTA 2022 (aprovar). 

Participantes: Cap. Alexandre, Corpo de Bombeiros; 1º Ten. Joyce, CEDEC; 1º Sgt. Hammes, 
CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Thais 
Michele Fernandes, IBAMA, Rafael Hartmann Gava - Brigada FEPAM; Juçara Garcia 
Ribeiro / IAT, Luciane Wamser, Brigada FEPAM; Flávio Deppe, SIMEPAR. 

 ASSUNTOS ABORDADOS  

Representante Assunto 

Sgt. Hammes Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo a 

todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente 

ao Plano de Ação 2021 e também tratativas finais quanto ao PTA 2022; 

Sgt. Hammes Abordou a respeito do PTA 2021 e questiona o Sr. Rodrigo sobre a meta 16 e os 

materiais que o IAT já recebeu; 

Rodrigo Informou que todo material pendente da licitação foi recebido (que dos quatro 

lotes, três foram recebidos) e que estão aguardando o setor de patrimônio para 

que, posteriormente, seja decidida a distribuição e logística de transporte dos 

materiais, em conjunto com Corpo de Bombeiros e FEPAM, o que ocorrerá nos 

próximos dias; 

Sgt. Hammes Informa que a meta 16 permanece como deliberação até que a entrega seja 

efetivada; 

Sgt. Hammes Aborda sobre a meta 21 e informa que aguarda a disponibilização dos Planos de 

Contingência para disponibilização no GeoDC, permanecendo como deliberação; 

Sgt. Hammes Aborda sobre a meta 22 e pede a palavra do Cap. Alexandre quanto ao cronograma 

de capacitação dos brigadistas voluntários; 

Cap. Alexandre Informa que está sendo verificada, considerando capacidade de efetivo e logística, 

mas que já está em andamento; 

Sgt. Hammes Informa que aguarda o envio do cronograma; 

Sgt. Hammes Destaca a participação e importância da câmara técnica de prevenção e combate a 

incêndio florestais, por meio dos membros do Corpo de Bombeiros; 

Cap. Alexandre Informa que aguarda as datas a serem repassadas pelos instrutores; 

Sgt. Hammes Aborda sobre a meta 23 e afirma que a ideia é de que o acionamento de apoio dos 

voluntários seja efetuado pelo Corpo de Bombeiros ao IAT. Sendo necessário 



verificar para quem dentro do IAT (contato organizacional) o Corpo de Bombeiros 

solicitaria esse apoio. Deixando claro que o brigadista voluntário somente poderá 

atuar após a realização das capacitações, devendo apresentar sua “carteirinha”. 

Sendo necessário afinar o fluxo de acionamento do IAT (contato organizacional) 

pelo Corpo de Bombeiros. Ainda, afirma que, conforme debatido com os membros 

em data anterior (Maj. Nascimento, Sgt Hammes, Cap. Giovanni, Rodrigo - 

24/08/21), os nomes dos voluntários brigadistas após atuação de apoio ao Corpo 

de Bombeiros seus nomes serão registrados no Registro geral de ocorrência (RGO) 

do Corpo de Bombeiros. Questiona o Sr. Rodrigo sobre a possibilidade de envio de 

e-mail, pela CEDEC, a fim de que seja tratado com o  IAT o fluxo organizacional 

para efetivação do acionamento dos voluntários; 

Gava Relata sobre o contato de emergências ambientais do IAT e que acredita que é um 

serviço disponível 24h e cita como segunda alternativa que alguém, dentro do 

departamento do Sr. Rodrigo, esteja apto para recebimento desse acionamento; 

Rodrigo Afirma que irá verificar; 

Sgt. Hammes Relata a importância de ser um contato organizacional e não pessoal; 

Sgt. Hammes Cita sobre a meta 24; 

Rodrigo Informa que foi enviado no email (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) da 

CEDEC o material a ser analisado e solicita posterior divulgação aos demais 

membros do PREVINA; 

Sgt. Hammes Afirma que irá efetuar a divulgação para potencialização da campanha; 

Sgt. Hammes Questiona a Sra. Ana sobre a criação do grupo Whatsapp, especificamente sobre a 

barragem do Iraí e inclusão de demais áreas; 

Ana Afirma que está amadurecendo a ideia de criação de um grupo “É FOGO” 

especifico para a barragem do Iraí e sugere a necessidade de equalização do 

conhecimento da problemática e que está monitorando o sistema penitenciário, 

sendo bem complexa a situação no entorno do Iraí, necessitando fortalecimento 

do conhecimento dos atores envolvidos; 

Sgt. Hammes Afirma que a finalidade do grupo é o estreitamento da relação com a defesa civil 

do município e que, especialmente, nessa época do ano os números dos focos de 

incêndio aumentam e que nem sempre possuímos a estrutura desejada, em 

termos de material e efetivo. E questiona se a SANEPAR está prevendo alguma 

política interna para redução ou primeiro combate desses focos de incêndio;  

Ana Informa que, com relação a vigilância patrimonial da SANEPAR, houve uma redução 

do efetivo, não havendo essa atribuição nos contratos atuais e que está sendo 

prevista uma revisão contratual, sendo necessária uma mudança contratual. Que 

em função da crise hídrica, houve um remanejamento dos vigilantes; 

Sgt. Hammes Salienta a importância da revisão contratual citada pela Sra. Ana para combate a 

princípio de incêndios; 

Sgt. Hammes Questiona a Sra. Ana sobre o plano de comunicação; 

Ana Afirma que a demanda não foi cumprida, mas que conversou com o Sr. Rodrigo a 

fim de afinar a proposta inicial de criação de texto informativo para os setores de 

comunicação institucional dos membros e que nos próximos dias o material já 
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estará disponível; 

Sgt. Hammes Solicita para que caso algum membro possuam algum material interessante a ser 

compartilhado disponibilize para avaliação; 

Sgt. Hammes Questiona a Sra. Thais sobre o uso de retardante químico; 

Thais O IBAMA atualmente não está utilizando retardantes químicos. Já utilizou há  

tempos atrás. Em 2018, a Diretoria de Qualidade Ambiental chamou as empresas 

produtoras destes produtos e foi aberta uma licitação para compra dos 

retardantes. Mas com a troca de diretores, tal licitação foi paralisada. Hoje, o 

IBAMA tem acompanhado alguns estudos e pesquisas cientificas para decisão do 

uso ou não de retardantes químicos. E no caso do uso, elaborar um protocolo para 

a Instituição. Como o PREVFOGO do Ibama não atua no PR (exceto no auxílio em 

atividades de Educação Ambiental e Comunicação), sugere convidar alguém do 

ICMBio, que atua na prevenção e combate de incêndios florestais nas Unidades de 

Conservação Federal, para conhecer o entendimento deles quanto aos 

retardantes. E se propõe buscar tal pessoa para participar da próxima reunião. 

Sgt. Hammes Questiona sobre o encaminhamento no email 

(reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) dos dados para acesso ao SisDC e GeoDC, 

tendo recebido do COSMOS e FEPAM  e salienta a importância desse acesso; 

Sgt. Hammes Aborda sobre a minuta PTA 2022 e que as informações pendentes para elaboração 

da minuta foram recebidas e que após amplo debate interno ao grupo e mediante 

autorização e indicação dos órgãos participantes, foi definido e pactuado, não 

havendo posição contrária, o referido Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022 

fica APROVADO, cabendo a cada membro repassar para suas chefias para ciência e 

demais previsões necessárias, orçamentárias, etc. Cita o Decreto nº 10859/2018 e 

anexo, que visa a inclusão das despesas decorrentes da inclusão orçamentária de 

cada órgão; Que a CEDEC abrirá um e-protocolo para tramitação do PTA 2022; 

Sgt. Hammes Questiona se há alguma dúvida ou contribuição; 

Gava Questiona sobre a meta 11 e salienta a importância do IAT quanto ao 

estabelecimento de novo local de acesso ao PEPP - Parque Estadual do Pico 

Paraná. O Local ideal é anterior à Fazenda Pico Paraná. 

Rodrigo Concorda com o Sr. Gava e que já estão sendo efetuadas as mudanças necessárias 

para atenuar as ações decorrentes desse acesso; 

Sgt. Hammes Não havendo demais sugestões ou alterações, a minuta do PTA segue aprovada e 

será enviada aos membros, destacando que não constará data de início e sim data 

de término; 

Cap. Alexandre Trata a respeito do 193 e acionamento dos voluntários, bem como demais 

recursos, destacando o serviço das defesas civis municipais e que, independente 

do canal técnico estipulado, solicita para que seja repassado ao representante do 

Corpo de Bombeiros a fim de que, internamente, seja estabelecido um protocolo 

de atendimento, especialmente para os municípios do interior do PR. Afirma que 

esses protocolos já serão inseridos para a “Operação Quati João” de 2022, 

padronizando para todo o Estado; 

Sgt. Hammes Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h26min. 
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                                                                     PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA 

 

     

 

  ATIVIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO 
          SITUAÇÃO / 
  ACOMPANHAMENTO 

1 Definição do Plano de Ação 2021 PREVINA março abril 
 
Acompanhamento (Ata nº 31) 

2 Chamamento de voluntários IAT março abril 

(142 inscritos até 18/05).  
Disponível em:  
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-
incendios-na-natureza 

3 
Atualização dos 10 Planos de 
Contingência Existentes 

IAT e CBM/PR março abril 
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) 
Contato: Gerentes UC´s e  
Unidades do CB. 

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

IAT e CBM/PR abril maio/junho 
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) 
Contato: Gerentes UC´s e  
Unidades do CB 

5 

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

IAT março abril 

 
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) 

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

BPAMB março abril 
 
180/60 – 27 bases /18 com UC 

7 Definir UC´s que participarão PREVINA março abril 
 
IAT e demais órgãos (Ata nº 33) 

8 
Envio de solicitação treinamento ao 
Corpo de Bombeiros – instruído 

IAT março abril 
17.637.433-0 
Enviado (Ata nº 34) 

9 
Autorização do Comando do Corpo 
de Bombeiros 

CBM/PR abril abril 
 
Autorizado (Ata nº 34) 

10 
Registro das equipes responsáveis 
pelo treinamento  em cada OBM 

BM/8 março abril 
17.552.884-9 
 (Ata nº 32 e 33) 

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

IAT e BM/8 março abril 

Nessidade informações do CB. 
(Ata nº 33) - (área de circunscrição) 
Iniciado CB – atualizando no Drive 
17.609.735-3 

12 Capacitação aos BM´s instrututores CBM/PR março abril 
Iniciado tratativas 17.529.187-3 
Será realizado antes da capacitação 
dos Brigadistas (junho). 

13 
Estabelecimento de contato entre 
UC´s e OBM 

Gerente das UC´s abril abril 
Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – 
contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 
34)  contatar CB. 

14 
Verificação de materiais e 
equipamentos das UC´s 

Gerente da UC e 
B/8 da OBM 

maio maio 
 

Acompanhamento (Ata nº 33) 

15 
Manutenção dos materiais e 
equipamentos 

Gerente da UC e 
B/8 da OBM 

maio maio 
Acompanhamento (Ata nº 33) 

16 

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

PREVINA maio junho 

Apresentado 
justificativa/necessidade 
(Ata nº 39, 40) aguarda distribuição 

17 
Levantamento da capacitação dos 
pilotos BPMOA 

BPMOA abril abril 
Realizado levantamento e treina- 
mento em 10 maio 2021 (Ata nº 34) 

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

BPMOA abril abril 
 
Acompanhamento (Ata nº 33) 
 

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

BPMOA abril maio 
Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e  
35). 

 

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

CEDEC e IAT abril maio 

Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata 
nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar 
o grupo – Convenio IAT 



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

CEDEC e IAT abril maio 
Aguardando envio IAT/CEDEC para  
disponibilizar no Geodc 
 (Acompanhamento Ata nº 39,40) 

22 
Capacitação de Brigadistas 
voluntários 

OBM  abril junho 

Será realizado previsto para Junho 
Material sendo finalizado (17.529. 
187-3). Aguarda definição de  
calendário pelo CB 

23 
Definição de protocolo/fluxo 
acionamento e atendimento 

PREVINA junho junho 

 
Discussão interna quanto ao fluxo. 
  

 

24 Campanha preventiva PREVINA maio outubro 

Rodrigo (IAT), aprovação final do 
material de divulgação/conscientização 
junto a Secretaria de Comunicação do 
Estado. Corpo de Bombeiros 
(divulgação 18.024.174-4). 

25 Operação Quati João CBM/PR junho outubro 

 
Iniciada as fases de estruturação/ 
Operacionalização com divulgação 
 de Nota de Serviço. 

 

 
 

 

Legenda:  

 Cumprido 

 Andamento 

 Atraso 

 Não iniciado 

 

DELIBERAÇÕES 

 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo/Juçara, envio da versão final dos Planos de Contingência 

(atualizados e elaborados) para inserção no SISDC ; 

 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, entrará em contato com as instituições envolvidas para 

proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT; 

 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, definição do acionamento organizacional entre o Corpo de 

Bombeiros e IAT; 

 CEDEC, envio de material recebido do IAT a respeito de campanha preventiva para os demais 

membros; 

 SANEPAR, na pessoa da Sra. Ana, identificação dos atores, fortalecimento do conhecimento 

entre os atores envolvidos e posterior verificação da validade de criação do grupo de 

whatsapp sugerido, inicialmente para o Iraí, e posterior avaliação da necessidade de 

inclusão de demais APAS; 

 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, SANEPAR, na pessoa da Sra. 

Ana, com apoio da CEDEC, formação de uma equipe para tratar de assuntos atinentes à 

Plano de Comunicação e Educação para a Prevenção com proposta de envolvimento da 

comunicação social das instituições do PREVINA e da Secretaria de Comunicação do Estado; 

 TODOS OS ÓRGÃOS, enviar para CEDEC por e-mail (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) os 

dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-mail 

pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos de 

Contingência; 

 TODOS OS MEMBROS, replicação das publicações em suas redes sociais e afirma que nessa 

replicação seja interessante realizar essa primeira divulgação pelo IAT para que os demais 
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órgãos sigam o mesmo modelo. 

 CEDEC, abertura de e-protocolo para envio do PTA 2022 aos órgãos envolvidos; 

 SIMEPAR, na pessoa do Sr. Flávio Deppe, avaliará a possibilidade de agendamento de 

treinamento de utilização de plataforma on-line do SIMEPAR (Vê Fogo) para o mês de 

agosto (1ª quinzena), aos órgãos do Previna, especialmente ao CEGERD/CEDEC, IAT e 

SANEPAR, na busca da oferta de produto de identificação de “focos de calor”.  

 CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa do Sr. Cap. Alexandre, envio do cronograma com as datas 

exatas de capacitação dos brigadistas voluntários; 

 CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, envio de e-mail, pela CEDEC, a fim de que seja tratado 

com o  IAT o fluxo organizacional para efetivação do acionamento dos voluntários; 

 IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, convidar alguém do ICMBio, que atua na prevenção e 

combate de incêndios florestais nas Unidades de Conservação Federal, para conhecer o 

entendimento deles quanto aos retardantes. 

 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021; 

  Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; 

  Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA; 

 Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC´s. 

 PTA 2022 (acompanhamento). 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 15 de setembro de 2021 / quarta-feira 

Horário: 9h30min 

Local: web 

Endereço: A definir 

 
            

1º Tenente Joyce Andressa de Oliveira, 
CEDEC. 

 Luciane Wamser,  
Brigada FEPAM. 

Cap. Alexandre Mancano Cavalca, 
Corpo de Bombeiros. 

Ana Cristina do Rego Barros, 
SANEPAR. 

Rodrigo Neratika, 
IAT/DIPAN. 

1º Sgt. Rogério M. S. Hammes, 
CEDEC. 

Thais Michele Fernandes, 
IBAMA. 

Rafael Hartmann Gava,  
Brigada FEPAM. 

Juçara Garcia Ribeiro, 
IAT. 

Flávio Deppe,  
SIMEPAR. 

 


