PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 11-10-2016
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








Instrução Técnica Gerentes UCs;
Reunião dos gerentes de UC;
Situação Decreto programa;
Situação licitações: aquisição de materiais de combate, EPI , busca e resgate ;
Incursão a Floresta Estadual Metropolitana;
Agendamento Grupamentos do Corpo de Bombeiros;
Situação planos de contingência, Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi e Canal,
Floresta Metropolitana.

MEMÓRIA










Abertura com o Ten. Vidal explanando sobre a reunião com o Guilherme/ IAP,
que foi tratado dos seguintes assuntos: ROIF, reunião gerentes, Decreto
PREVINA. O ROIF será apresentado aos gerentes das UCs do Litoral na reunião
do dia 07/11. O Decreto foi informado que ainda nesta semana será concluído a
abertura do processo com protocolo integrado, e que o próximo passo será
agendar uma reunião na SEMA para conversar sobre;
Wilson apresentou as áreas que serão trabalhadas com a confecção dos Planos
após a conclusão das áreas piloto;
Shirley informou que dia 07 de novembro ocorrera uma reunião com os gerentes
das UCs do Litoral;
Ana apresentou o material de divulgação de atividades dentro do Parque
Estadual Pico Marumbi, no morro do Canal confeccionados pela da Prefeitura
Municipal de Piraquara, que estimula o turismo sem planejamento na área.
Ana propôs que seja encaminhado o arquivo da placa confeccionada para o
PEPP, para que a SANEPAR confeccione uma para o morro do Canal;
Shirley informou que o IAP começará a trabalhar normativas para o uso publico
dentro das UCs estaduais;
Ana solicita que o IAP esteja mais presente no Morro do Canal;






Vidal apresentou a utilização de totens para cadastro de visitantes nas UCs
estaduais;
Foi abordado que as montanhas do Paraná possuem vários nomes e que na
Mineropar eles possuem um documento com os nomes antigos das montanhas;
Foi apresentado o Plano do PESB em arquivo KMZ para o Google Erth com os
pontos levantados no plano físico;
Vidal apontou a necessidade de uma reunião do GT de comunicação para traçar
as metas para o próximo ano, principalmente ao que se refere material de
divulgação e educação ambiental do PREVINA, e forma de abordagem aos
montanhistas, ficou pré agendada uma reunião para o dia 09/11 no IAP as 09:00
hrs;

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO









Wilson e Vidal irão agilizar o protocolo e assim que estiver concluído e assinado
pelo Secretário da Casa Militar será agendado uma reunião na SEMA;
Wilson vai encaminhar o arquivo com as áreas elencadas para serem trabalhadas
apos a conclusão do projeto piloto;
Ana irá enviar os 6 foulders do material de divulgação confeccionados pela
Prefeitura Municipal de Piraquara;
Vidal irá enviar o arquivo da placa do PEPP para a Ana;
Wilson auxiliará o IAP na elaboração das normativas de uso publico nas UCs
Estaduais;
Vidal irá solicitar ao Rogerio, geólogo da DDC, para que faça um levantamente
deste material na Mineropar;
Ana irá verificar se o município de Piraquara possui um Plano Municipal de
Desenvolvimento Turístico;
Wilson irá enviar ao grupo o arquivo do ICM Bio referente a visitação nas UCs
Federais.

Data da Próxima Reunião: ????
Local da Próxima Reunião: 9h00min – IAP

