PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 12-07-2016
Local: IAP
Participantes: Conforme lista de presença.
Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais e busca e
salvamento nas Unidades de Conservação no Estado do Paraná.
PAUTA










Reunião GT Comunicação, proposta nome do programa, logo e materiais de
divulgação;
Situação do Decreto do Programa;
Processo da semana de combate a incêndios florestais;
Apresentação proposta ROIF – Registro de Ocorrência de Incêndios Florestais;
Licitações: aquisição de materiais de combate a incêndio, EPIs , busca e resgate
e radiocomunicação;
Reunião com COMPDECs de Quatro Barras e Campina Grande do Sul;
Grupos de informação “É Fogo”;
Situação dos planos de contingência, Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi e
Canal, Floresta Metropolitana.
Atuação do Batalhão Policial Militar de Operações Aéreas nas situações de
combate a incêndios florestais.
MEMÓRIA









Foi apresentada a proposta do nome e logo do programa PREVINA, bem como
os materiais que serão confeccionados, o Harvey também apresentou as placas
que serão instaladas no PE Pico Paraná.
Foi informado sobre o andamento da criação do Decreto que regulamentará o
programa PREVINA, que está nas etapas finais de análise da regulamentação.
Foi informado que o processo de semana de combate a incêndios encontra-se
na Assembleia Legislativa, sendo que foi já sugerido para a inclusão do termo
“florestal”. Sendo autorizado, deverá entrar em vigor apenas no próximo ano.
Foi realizada a apresentação do ROIF - Registro de Ocorrências de Incêndios
Florestais, com algumas sugestões de alteração.
Foi informado que a licitação de aquisição de EPIs, equipamentos de combate a
incêndios florestais e de equipamentos de busca e resgate está em fase final de
elaboração sendo realizada em breve através de pregão eletrônico. Foi
informado que a licitação dos equipamentos de radiocomunicação está em
processo de levantamento dos equipamentos necessários.






















Houve reunião com as COMPDECs de Campina Grande do Sul e Quatro Barras e
os representantes irão preencher o Plano de Combate a Incêndios do PE Pico
Paraná (CGS) e PE Serra da Baitaca (QB) com os dados referentes ao município.
Foi explanado sobre alguns problemas que estão acontecendo nos grupos “É
Fogo” e que existe uma preocupação de uma mobilização desordenada em
caso de incêndio florestal nestes Parques. Schirle, IAP e Ana, SANEPAR
propuseram uma reunião do GT de Educação Ambiental para tratar do assunto.
Foi informado que os Planos de Contingência continuam inconclusos, sendo
discutidas as estratégias para finalizá-los em um curto espaço de tempo.
Foi informado que o Plano de Contingência do PE Serra da Baitaca será inserido
dentro do Plano de Manejo do parque, e que seria interessante que os demais
também fossem tratados da mesma forma pelo respaldo legal que proporciona
esta inserção.
PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
Verificar no GT comunicação a possibilidade de confecção de um jogo de cartaz
menor e mais simples, inserir informações sobre o perigo dos balões no espaço
aéreo principalmente o risco para aviões;
Verificar a possibilidade de QR Code nas placas;
Maj. Hiller, Ten. Vidal e Wilson irão inserir no Decreto do programada PREVINA
a obrigatoriedade do preenchimento do ROIF bem como o prazo máximo para
este preenchimento, que ficou estipulado em 7 dias após o encerramento do
incêndio.
Ten. Vidal vai enviar o numero do projeto de lei da semana de combate a
incêndios para os participantes;
Wilson irá modificar o ROIF para que tenha uma divisão em área de
amortecimento (entorno) e na interior da UC, também foi solicitado a
simplificação de algumas informações do ROIF como vegetação atingida e
causas dos incêndios, bem como a disponibilização do ROIF na internet e
inserção no Plano de Contingencia dos Parques.
Wilson irá elaborar uma proposta de um Relatório de Ocorrências de Busca e
Salvamento.
Ten. Vidal irá entrar em contato com BPMA para levantarem a quantidade e
tipos de equipamentos de radio comunicação para conclusão do Termo de
Referência.
Wilson irá solicitar o envio dos Planos de Combate a Incêndios pelas
COMPDECs de Campina Grande do Sul e Quatro Barras.
Ten. Vidal em caso de mobilização dos grupos “É Fogo” indicará o ponto de
encontro dos voluntários e como serão divididos para o atendimento da
ocorrência conforme a capacitação destes.










A reunião do GT Educação Ambiental será junto com o GT Comunicação que
será realizada no dia 20/07 ás 9:00 hrs no IAP.
Wilson irá inserir o contato do BPMOA nas tabelas do Plano de Contingencias
dos parques, CIOSP e Oficial de Serviço.
Ten. Vidal irá realizar agendamento de reunião com o BPMOA para oficializar a
participação nos Planos de Contingencia de Combate a Incêndios Florestais e
Busca e Salvamento nas UCs, bem como para desenvolver uma estratégia para
o levantamento de Helipontos nas UCs e entorno, e subsidiar o BPMOA com
informações sobre o PREVINA para justificar a aquisição de um Bambi Bucket.
Kikko irá realizar contato com o Sd. Marlon do 8º GB para realizar o
preenchimento do Plano do PE Marumbi.
Juarez irá solicitar apoio a CEPEDEC se necessário para realizar os
levantamentos finais do Plano PE Serra da Baitaca.
Sd. Farias 7º GB entrará em contato com Harvey para o preenchimento dos
Planos do PE Pico Paraná.
Harvey informar a CEPEDEC qual apoio é necessário para o preenchimento dos
Planos do PE Morro do Canal e Floresta Estadual Metropolitana.
Data da Próxima Reunião: 02/08/2016 – Terça-feira
Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP

