PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 22-11-2016
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


Apanhado geral de encerramento anual.

MEMÓRIA







Abertura com o Ten. Vidal explanando sobre o GT de Comunicação, informou
que o processo ficou parado devido a falta dos descritivos dos equipamentos de
rádios, que não foram realizados devido a um problema de saúde do sr. Braulio,
também foi informado que a licitação de EPIs, equipamentos de combate a
incêndios florestais e equipamentos de busca e resgate está em fase final da
finalização do edital que a licitação deve ser realizada num prazo de 20 dias, Ten.
Vidal também abordou a necessidade de realizar um direcionamento nas
compensatórias ambientais que envolvam unidades de conservação para
aquisição de equipamentos e EPIs de combate a incêndios florestais e busca e
resgate para serem utilizadas nas UCs ;
Foi realizado uma explanação sobre a reunião do GT de Educação Ambiental. Foi
dito que a Logo do programa PREVINA está em processo de pagamento, que será
realizado um modelo de placas informativas e de sensibilização para os centros
de visitantes das UCs, que será confeccionado alguns modelos de matérias para
que a s entidades parceiras realizem a confecção das mesmas com suas logo
marcas, que será realizado a confecção de alguns bannes com pedestal para
ficarem em salas de reuniões dos órgãos participantes do programa, a Ana
SANEPAR elaborará uma cartilha educativa para crianças, que será pedido uma
melhoria na arte dos folders, será verificado a possibilidade de que a agencia de
comunicação do Estado realize os Spots para rádios com as informações do
programa;
Ten. Vidal propôs para que no próximo ano seja criado um GT para tratar dos
assuntos referentes ao assunto de busca e salvamento;
Foi repassado que o Decreto de criação e normatização do PREVINA está pronto
para ser enviado a SEMA para o andamento das instituições envolvidas o
objetivo é apresentar neste ano ainda. O protocolo é 14.296.822-3.








Informou-se que os planos de contingências piloto estão quase todos concluídos
faltando apenas o do Canal, mais a previsão é que todos estejam concluídos até
a primeira quinzena de dezembro;
Levantou-se a necessidade da realização de capacitações padronizadas para os
voluntários conforme o seguimento de atuação e que estes sejam replicados
para todo o Paraná, também foi proposto a criação de um GT de voluntários e
atividades voluntarias realizadas nas UCs do Paraná abordando a capacitação e
cadastro dos voluntários, a integração dos voluntários com o poder publico,
elaborar metas e objetivos anual para os programas de voluntariado nas UCs, e
realização de termos de cooperação técnicas das entidades que realizam
trabalhos voluntários nas UCs;
Foi informado que o processo para os planos de contingencias “on line”
encontra-se na CELEPAR para realização do orçamento;
Ficou deliberado que Defesa Civil e IAP realizarão uma reunião de planejamento
das ações para o ano de 2017.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO






Vidal e Wilson irão agilizar o andamento protocolo do PREVINA para ser enviado
para SEMA;
Wilson irá realizar o agendamento com Ana SANEPAR para realizar os
levantamentos faltantes para o plano do Canal;
Wilson irá concluir os planos do projeto piloto;
Vidal e Wilson irão acompanhar o processo licitatório dos EPIs, equipamento de
combate a incêndios florestais e busca e salvamento;
Vidal e Wilson irão agendar as reuniões de planejamento entre IAP e Defesa Civil.

Data da Próxima Reunião: 21/02/2017
Local da Próxima Reunião: 9h00min – IAP

