MEMÓRIA DE REUNIÃO 19-05-2016

Local: IAP
Participantes: Conforme lista de presença.
Pauta: Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais no Estado do
Paraná.

MEMÓRIA










Foi abordada a proposta de Decreto que englobe ações de combate a incêndio
ambiental, busca e salvamento.
Foi criado o GT Busca e Salvamento para o estudo das ações nos parques
estaduais (GOST- Ten. Vojciechovski, IAP - Lothário, CEPDEC, FEPAM, BPMA)
Sugestão da criação de um grupo especializado de monitoramento em
montanha pela FEPAM para ação conjunta/integrada com o CB, IAP e BPMA
(verificar manual do Ministério do Turismo).
Foi informado que os orçamentos referentes aos EPI’s estão completos.
Foi criado o GT Radiocomunicação que terá coordenação do Cap. Álvaro/BPMA,
com a participação do Paulo/IAP, João Jubery/REER, CB, CEPDEC.
Contextualização do GT Comunicação, propostas e atribuições. Aguardar a
definição do Decreto (combate a incêndio florestal, busca e salvamento) para a
criação de um material único de divulgação.
Foram repassadas as informações sobre os Planos de Contingência, Ten. Vidal
realizará a análise.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO








Maj. Hiller e Ten. Vidal Apresentar proposta de minuta do Decreto.
Harvey solicitou o levantamento de dados de pessoas resgatadas na serra nos
últimos 02 (dois) anos (subsidiar Decreto e campanha do GT de comunicação).
Reunião do GT Busca e Salvamento será realizada em 02/06/2016, às 9h00min,
no local IAP.
Ten. Rafaela – levantamento estatístico/informações sobre incêndios florestais
para o GT Comunicação. Ten. Vidal - finalizar os orçamentos referentes aos
equipamentos de combate a incêndio florestal.
Harvey/Paulo – verificar orçamentos dos equipamentos de comunicação.






CEPDEC – entrar em contato e convidar o BPMOA e PRF para a próxima
reunião.
GT Comunicação – verificar sugestões de nomes para a campanha, marca data
da próxima reunião, encaminhar para o grupo as propostas de material de
divulgação (projeto), receber o retorno dos componentes (IAP, CB, CEPDEC,
BPMA, SANEPAR) até 25/05/2016 12h00min.
CEPDEC – repassar minuta de Decreto para Joana (joanalcs@iap.pr.gov.br).

Data da Próxima Reunião: 16/06/2016 – Quinta-feira
Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP

