PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 25-08-2016
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, situação materiais;
Reunião associações e clubes PE Serra da Baitaca ,PE Pico Paraná, Floresta
Estadual Metropolitana e Morro do Canal;
Situação do Decreto do Programa;
Curso de Combate a Incêndio Florestal Brigada FEPAM;
Situação licitações: aquisição de materiais de combate, EPI , busca e resgate ;
Projeto de Radiocomunicação;
Instrumentalização Registro de Ocorrência de Incêndios Florestais (ROIF);
Situação dos planos de contingência, Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi e
Canal, Floresta Metropolitana.

MEMÓRIA









Harvey apresentou Mariana, nova gestora da Floresta Estadual Metropolitana;
Ana (SANEPAR) falou sobre as reuniões com as associações de moradores e
clubes de montanha, abordando os pontos de: necessidade de capacitação dos
envolvidos; melhoria no chamamento das instituições para as próximas
reuniões; a inclusão da União de Escoteiros e Desbravadores no programa.
Também informou sobre o encontro paranaense dos Escoteiros a ser realizado
dia 05/09;
Joana comentou que a logo e nome do programa serão aqueles apresentados
previamente pela empresa de comunicação. O IAP irá pagá-los futuramente;
Foi debatido sobre a falta de pessoal no Morro do Canal para informação dos
visitantes. Harvey sugeriu a confecção de uma placa informativa para ser
colocada na entrada da trilha de subida do Canal. Ana vai verificar a possibilidade
de confecção pela SANEPAR.
Foi levantada a possibilidade de uma base extensiva na estrutura dos Mananciais
SANEPAR.
Questionou-se sobre a existência de propaganda excessiva da Prefeitura de
Piraquara que estaria explorando o turismo no Morro do Canal sem retorno para
a estrutura do parque;




















Foi abordada a situação do Decreto PREVINA que aguarda retorno de algumas
instituições e será protocolado com a maior brevidade possível;
Foi informado sobre a realização de curso de capacitação da Brigada Voluntária
da FEPAM em Combate a Incêndios Florestais a ser realizada na FEM no dia
27/08, o treinamento será ministrado pelo 6º GB. O tipo de capacitação servirá
de base para a das demais instituições.
Foi definido que a certificação dos voluntários através de treinamento terá
validade de 3 anos e que as futuras capacitações ou recapacitações poderão ter
a parte teórica feita em EAD. Também foi sugerido que as instituições voluntárias
realizem um filtro dos voluntários que irão atuar como brigadistas em Combate
a Incêndios Florestais.
Foi discutido sobre a instrumentalização do ROIF para todas UCs do IAP, Harvey
propôs o envio de uma Instrução Técnica da DIBAP/DUC do IAP solicitando aos
gerentes o preenchimento;
Foi realizada a apresentação do Plano de Contingência da Serra da Baitaca que
foi finalizado, também foi informado que a Defesa Civil Estadual irá auxiliar na
confecção dos Planos do Pico Paraná e do Pico Marumbi;
PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
Ana verificará o local e horário da reunião da União dos Escoteiros do Brasil dia
05/09 e repassará ao grupo;
Harvey verificará a arte da placa para o Morro do Canal e Ana verificará a
possibilidade de confecção;
Harvey irá agendar reunião na Prefeitura de Piraquara, com o pessoal do meio
ambiente, e avisará a Defesa Civil Estadual para enviar um representante;
Ten. Vidal e Wilson farão os contatos necessários para dar agilidade ao processo
do Decreto;
Wilson irá enviar o ROIF para Harvey;
Harvey irá enviar uma Instrução Técnica, informando a obrigatoriedade do
preenchimento do ROIF para os gerentes das UCs bem como aos chefes dos
escritórios regionais;
Wilson irá enviar o Plano de Contingência da Serra da Baitaca para o grupo de
trabalho;
Wilson fará contato com os referidos GBs para confecção dos planos de
contingencia do Pico Paraná e Pico Marumbi.

Data da Próxima Reunião: 13 de setembro
Local da Próxima Reunião: 09 h 00 min - IAP

