PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 13-09-2016
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 UEB;
Situação Placa Canal;
Instrução Técnica Gerentes UCs;
Reunião Prefeitura Municipal de Piraquara, meio ambiente;
Situação Decreto programa;
Situação licitações: aquisição de materiais de combate, EPI , busca e resgate ;
Projeto Radiocomunicação;
Situação planos de contingência, Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi e Canal,
Floresta Metropolitana.

MEMÓRIA







Juarez informou que Harvey (IAP) sofreu um acidente e ficará afastado por
tempo indeterminado de suas funções;
Foi discutido sobre o envio de uma instrução normativa sobre a
obrigatoriedade do preenchimento do ROIF pelos gerentes de UC. Viviane
comentou que seria interessante os gerentes das UCs de uso sustentável
também preencherem.
Juarez comentou que pode haver resistência dos gerentes se for uma instrução
de obrigatoriedade. Joana sugeriu que seja realizada uma apresentação com o
histórico do PREVINA e um treinamento de preenchimento para os gerentes na
reunião anual destes. Vidal complementou que seria interessante repassar
também o uso de ferramentas como o Google Earth para auxiliar no
preenchimento. Também deverá haver aval do Chefe do Departamento sobre a
estratégia adotada;
Viviane abordou a necessidade de Planos de Contingências para as UCs de Uso
Sustentável (no caso APAs). Foi explanado que para este tipo de UCs será
estudada a elaboração de uma metodologia especifica;











Juarez levou as pendências da licitação dos equipamentos de combate a incêndio
e repassou as informações do Paulo. Houve alguns itens sem tomada de preços
e alguns com preços em desconformidade.
Foi informado sobre a situação do Decreto do PREVINA, que este esta em fase
final para a abertura oficial do protocolo.
Foi abordado a reunião que seria agendada com a Prefeitura Municipal de
Piraquara, e foi deliberado aguardar o pleito eleitoral para o contato.
Ana explanou sobre a reunião que participou com a União dos Escoteiros do
Brasil, juntamente com o Ten. Vidal. Foi uma reunião de âmbito Estadual, a ideia
do PREVINA foi recebida com muito interesse, e foi solicitado que sejam
difundidas nas reuniões com chefes das seções, também foi abordada a ideia da
confecção de um kit de orientações para os escoteiros. Deve-se verificar se é
possível que o kit seja subsidiado pelos mesmos.
Foi discutido também sobre ações de abertura de novas de trilhas e vias de
escalada nas Unidades de Conservação Estaduais, ficou deliberado que será feito
o levantamento das lideranças de montanhistas que futuramente será marcado
uma reunião para tratar do assunto.
Foi informado que houve incursões pela Defesa Civil nos Parques Pico Paraná e
Pico Marumbi para dar continuidade nos planos de contingência.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO








Joana e Juarez conversarão com o Guilherme para verificar quem responderá
pela DUC na ausência do Harvey;
Juarez, Viviane e Joana verificarão a data e local da reunião dos gerentes de UC
e repassarão para a Defesa Civil;
Wilson e Vidal agilizarão o processo do Decreto e oficializarão o protocolo do
mesmo com a maior brevidade possível;
Wilson providenciará os orçamentos faltantes bem como reorganizará os lotes
para a licitação dos equipamentos de combate a incêndios;
Wilson agendará com os Grupamentos do Bombeiro as incursões nos parques
Pico Paraná e Pico Marumbi para dar continuidade nos Planos;
Wilson agendará com Viviane uma incursão a Floresta Estadual Metropolitana
na semana de 19 a 23 de setembro de 2016;
Wilson irá enviar para Viviane o esboço do Plano de Contingência da Floresta
Estadual Metropolitana.

Data da Próxima Reunião: 11 de outubro de 2016
Local da Próxima Reunião: 9h00min - IAP

