PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 02-08-2016
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 materiais de divulgação;
Situação Decreto programa;
Apresentação proposta ROIF reduzido;
Situação licitações: aquisição de materiais de combate, EPI , busca e resgate ;
Reunião COMPDEC Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Piraquara;
Reunião BPMOA;
Situação planos de contingência, Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi e
Canal, Floresta Metropolitana;
Reunião associações e clubes PESB (manhã) e PEPP (noite) 09/08/2016.

MEMÓRIA








Foi apresentada a proposta enviada pela empresa TIF dos materiais de
divulgação do programa PREVINA, ficou decidido que é necessário algumas
melhorias, principalmente nas frases e no foulder, trocar o escrito de áreas de
conservação por unidades de conservação ou nome da UC nas placas, no
material sobre fogueiras acrescentar que o interessante é o uso do fogareiro,
inserir no final de cada material a palavre PREVINA, no foulder incluir uma
apresentação do PREVINA, elaborar o foulder com dados mais concretos e
relevantes ao tema;
Foi explanado que o decreto está em fase de conclusão que deverá ser
protocolado na próxima semana;
Apresentou-se a nova proposta do ROIF, as solicitações anteriores para um
formulário mais resumido foram atendidas, apenas se realizou correções
gramaticais.
Harvey tentou contato com o Paulo para ele falar sobre as licitações mais não
conseguiu.
Informou-se que as COMPDECs de Quatro Barras e Campina Grande do Sul
enviaram os dados para os Planos, e que houve uma reunião com a COMPDEC
de Piraquara e está solicitou uma reunião da DDC com o prefeito;







Informou-se que nesta semana haverá reunião com o BPMOA serão
apresentados os pontos levantados previamente nas UCs, bem como o BPMOA
vai apresentar mais pontos cadastrados que eles possuem;
Foi perguntado sobre o andamento dos Planos, o Plano da PESB está quase
finalizado faltando algumas coordenadas a serem inseridas e a formatação do
documento, os Planos do PEPP e PEM não foram trabalhados, o plano da FEM
encontra-se parado também, pois a área está sem gestor.
Foi apresentado a proposta das reuniões com as associações de moradores e
clubes de montanhismo as datas ficaram:
08/08 as 19 hrs, reunião PEPP e PESB com os clubes de montanhistas a ser
realizada no CPM;
09/08 as 09 hrs, reunião PEPP e PESB com as associações de moradores a ser
realizada no Posto de Bombeiro Comunitário de Campina Grande do Sul;
12/08 as 14 hrs, reunião PEM – Canal e FEM com associações de moradores e
ongs a ser realizada CEAM SANEPAR.
PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO











Harvey/Joana vão enviar os pictogramas padrão das UCs para empresa TIF
apresentar nas novas propostas de materiais de divulgação;
Vidal dará o retorno sobre a proposta do Decreto;
Wilson entrará em contato com Paulo para verificar a situação das licitações;
Vidal fará contato BPMA para verificar os equipamentos de radio comunicação a
serem licitados, bem como as quantidades necessárias;
Vidal irá na reunião com o BPMOA e informará as deliberações acertadas;
Kikko vai no CB de Morretes para acertar detalhes do Plano PEM;
Harvey solicitará apoio a DDC para a confecção do Plano do PEPP;
Juarez e Sd. Farias irão tirar as coordenadas faltantes para o Plano do PESB.
Wilson e Vidal irão realizar os contatos necessários para agendamento e convite
para as reuniões com os clubes de montanhista e associação de moradores dos
parques: PESB, PEPP, PEM- Canal e FEM.

Data da Próxima Reunião: 25/08/2016 –
Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP

