
 

ESTADO DO PARANÁ 

PREVINA 

 

43° Reunião: Coordenação PREVINA 

Data: 05 de novembro de 2021 

Horário Previsto 9h30min Início 09h31min 

Pauta:  Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021; 
 Metas 16, 22 e23 do Plano de Ação 2021. 

     16 - Materiais destinação as UC´s 
     22 - Capacitação de Brigadistas Voluntários 
     23 - Fluxo de acionamento 

Participantes: Major QOBM Nascimento, CEDEC; 1º Sgt Hammes, CEDEC; Cap. QOBM Giovani, 
BM/8; Cap. QOBM Lucas, 1º CRBM; Cap. QOBM Alexandre, Corpo de Bombeiros; 
1° Ten. Maikon, BPMOA; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rafael Hartmann 
Gava - Brigada FEPAM e Thais Fernandes, IBAMA. 

 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 vinculados a metas do 

Plano de Ação 2021 ainda em andamento. Informou que o Sr. Rodrigo pelo IAT 

não poderá estar presente em virtude de outra agenda, mas registrou que em 

relação a meta 16 está com os termos de entrega elaborados e com data prevista 

para entrega dos materiais na semana do dia 08/11 à 12/11/2021. Informou que 

fará contato com os representantes do Corpo de Bombeiros, Cosmo e Fepam.  

Gava  Expôs que em relação a meta 16, a Fepam receberá EPI´s (óculos e luvas) e os 

demais materiais serão alocados nas Unidades de Conservação (UC). 

Alexandre Informa quanto a capacitação de Brigadistas voluntários (meta 22), que devido a 

grande quantidade de chuvas houve prejuízo em relação as capacitações, porém 

estão sendo realizadas. 

Alexandre Posicionou que a entrega dos materiais pelo IAT podem ocorrer em paralelo as 

capacitações. 

Sgt. Hammes Solicitou ao Cap. Alexandre uma previsão de cronograma das capacitações 

pendentes, assim que possível pelo Corpo de Bombeiros (meta 22). 

Sgt. Hammes Cumprimentou o Cap. Lucas pela participação e solicitou uma abordagem pelo 

Corpo de Bombeiros referente a atuação do COBOM quanto ao fluxo de 

acionamento de voluntários (meta 23). 

Cap. Lucas Informou que em análise inicial entende como pertinente no papel de 

acionamento diante de sua atuação, porém necessário estreitamento de 

informações com direcionamento de recursos. 

Cap. Giovanni Expôs que diante do posicionamento inicial do Centro de Operações de 

Bombeiros (COBOM), sugere o envio de expediente ao referido Centro solicitando 

a definição da atuação quando do acionamento de voluntários. 



Sgt. Hammes Posicionou que será elaborado expediente sugerido pela CEDEC ao Corpo de 

Bombeiros com vistas a manifestação do COBOM. 

Cap. Giovanni Destaca que em virtude das particularidades da atuação de voluntários, o fluxo 

deve ser adequado ao público e ainda sugere avaliar a possibilidade de atuação 

futura de acionamento em todos os pontos do Estado. 

Sgt. Hammes Retomou aos participantes, que ainda não enviaram seus dados para acesso ao 

SISDC, para envio dos dados solicitados, para disponibilizar acesso aos Planos de 

Contingência das UC´s pela CEDEC. 

Sgt. Hammes Apresentou o vídeo tutorial para acesso aos Planos de Contingência das Unidades 

de Conservação que possuem, como forma de consulta/acesso,  disponível em 

http://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Prevencao-de-incendios-na-natureza-

PREVINA 

Sgt Hammes Retomou que foi realizado contato com Sr. Morita do ICMBio, com auxílio da Sra. 

Thais (IBAMA), para realizar exposição em relação ao uso de retardantes, o 

mesmo confirmou a possibilidade de participação mas não pode estar presente 

em virtude de outra agenda. 

Ana Cristina Sugeriu que poderia ser realizado um contato com os voluntários no sentido de 

posicionar como forma de manter o vínculo com esses voluntários. 

Sgt. Hammes Posicionou que irá verificar com Sr. Rodrigo do IAT para verificar o envio de 

comunicação aos voluntários, agradecendo a disponibilidade. 

Maj. Nascimento Agradeceu a participação de todos no ano de 2021, na elaboração do PTA 2022. 

Abriu a palavra aos participantes para exposição da visão em relação à condução 

dos trabalhos do PREVINA durante o ano de 2021. 

Ana Cristina Acredita que o trabalho vem gerando resultados importantes. 

Gava Posicionou que percebe uma retomada em relação aos trabalhos do PREVINA. 

Cap. Giovanni Apontou que há perceptível avanço em relação as demandas que envolvem as 

Unidades de Conservação / PREVINA, tendo ainda objetivos a serem perseguidos. 

Cap. Lucas Afirmou estar participando pela primeira vez na reunião mas percebe que há um 

trabalho estruturado e com objetivos bem definidos. 

Cap. Alexandre Informou que decorrente de suas experiências na área de incêndios florestais, 

inclusive com atuação junto a Força Nacional de Segurança, percebe a 

importância do papel desempenhado pela Defesa Civil Estadual como 

articuladora. 

Thais Destacou de forma positiva o fato da elaboração do Plano de Trabalho para o ano 

de 2022 já estar elaborado e finalizado, o que em muitos órgãos/comitês ainda é 

algo a ser alcançado. 

Ten. Maicon Reforçou  a parceria do BPMOA destacando inclusive a participação do 

Comandante da Unidade em esclarecimentos junto ao Programa PREVINA 

durante ao ano. 

Sgt. Hammes Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h28min. 

 

 

  



                                                                     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 

Necessidade 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 

Previsao de finalização na semana de 
20 a 24 e setembro. 

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 
Previsao de finalização na semana de 
20 a 24 e setembro 

22 
Capacitação de Brigadistas 
voluntários 

OBM  abril junho 
 
Em andamento pelo CB. 



23 
Definição de protocolo/fluxo 
acionamento e atendimento 

PREVINA junho junho 
Fluxo definido em regime preliminar. 
Pendente formato de solicitação de 
voluntários (CB e FEPAM) 

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. 

 

 

 

Legenda:  

 Cumprido 

 Andamento 

 Atraso 

 Não iniciado 

 

DELIBERAÇÕES 

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

proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT, previsão de finalização 

na semana de 08 à 12 de novembro; 

 TODOS OS ÓRGÃOS, que ainda não fizeram, 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 

órgãos sigam o mesmo modelo; 

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

datas exatas de capacitação dos brigadistas voluntários; 

 CEDEC irá elaborar Ofício ao Corpo de Bombeiros solicitando manifestação do COBOM 

quanto a atuação referente a acionamento de voluntários, com objetivo de melhor 

definição em relação ao fluxo de acionamento. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021; 

  Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; 

  Acesso aos Planos Contingência no GeoDC e verificação de materiais/equipamentos nas 

UC´s. 

 Fluxo de acionamento. 

 

 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: a confirmar 

Horário: a confirmar 

mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br


Local: web 

Endereço: a confirmar 

 
            
 
 

Major Murilo Cezar Nascimento, 
CEDEC. 

Cap. Giovanni Raphael Ferreira,  
BM/8 - CCB. 

Cap. Alexandre Mancano Cavalca,  
Corpo de Bombeiros – 5º GB. 

Cap. Lucas Frates Simiano,  
Corpo de Bombeiros – 1º CRBM. 

1° Ten. Maikon Venâncio Correa,  
BPMOA. 

Ana Cristina do Rego Barros, 
SANEPAR. 

Thais Michele Fernandes,  
IBAMA. 

Rafael Hartmann Gava,  
Brigada FEPAM. 

1º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, 
CEDEC. 

 

 
 


