PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 02-03-2017
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













Situação do Decreto Previna
Processo Licitatório dos Materiais de Combate
Materiais de Comunicação
Plancon Interior
Kit mínimo
Apresentação para Prefeitos
Spots de rádio
Banners (UCs)
Material educativo
Grupos de Trabalho
Termos de Cooperação Técnica
ECOCOUNTER
MEMÓRIA










Abertura com o Ten. Vidal, foi informado pela Schirle, IAP, que a nova chefe do
Departamento de Unidades de Conservação era a Maria do Rocio;
Foi realizada uma explanação sobre a situação do processo do Decreto do
PREVINA, e Maria do Rocio informou que já foi dado o parecer favorável e que
seria encaminhado para o Guilherme, chefe da DIBAP, para encaminhar para a
SEMA;
Joana, IAP, informou que a logo marca do PREVINA ainda não havia sido paga e
estava na DIBAP para a efetivação deste. Há necessidade de agilidade no
processo para que não impacte no desenvolvimento do Decreto;
Foi informado que o processo licitatório de aquisição de EPIs, Equipamentos de
combate a incêndios florestais e resgate foi cancelado e que será feito um novo
processo com orçamentos atualizados para ser concluído no primeiro semestre.
Também foi discutida a situação da licitação dos equipamentos de
radiocomunicação informou-se que está no aguardo da confecção do projeto
pelo sr. Bráulio.
Foi discutido sobre a oficialização perante os gerentes dos parques da
obrigatoriedade do preenchimento do ROIF;













Sobre os spots de radio, foi decidido que após reunião do GT de Comunicação
será realizado um contato com o sr. Jurandir Comunicação do Estado para ajustar
a elaboração destes por lá;
Foi realizada uma explanação sobre a visita do Wilson aos Parques Estaduais
Lago Azul, em Campo Mourão/Luiziana, e Vila Rica do Espirito Santo, em Fênix.
Foi informado que houve reuniões com o comando do bombeiro local bem como
com prefeitos. Também foi repassado como as áreas do interior são
diferenciadas em relação as da Serra do Mar;
A confecção dos banners e material de Educação Ambiental serão revistas
conforme orçamento do IAP;
Ficou definido como meta que até a semana do Meio Ambiente, 05 de junho, o
Projeto Previna seja lançado, bem como as atividades complementares como
simulado de combate a incêndios florestais, finalização do processo de compra
de EPIs e equipamentos.
Há a demanda de operacionalização dos GTs de Busca e Resgate e de
Voluntariado, devendo serem identificados os componentes para cada grupo e
agendadas as datas das reuniões;
Foi apresentado o equipamento ECOCOUNTER e as possíveis utilizações dele;
Identificou-se a necessidade das reuniões com as prefeituras municipais do
projeto piloto do PREVINA para aproximação e atualização dos dados dos planos
das unidades da serra do mar, Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul,
Morretes e Antonina.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO







Ten. Vidal e Wilson, Defesa Civil, irão agendar a formação do GT de Busca e
Resgate e GT de Voluntários;
Maria do Rocio, IAP, dará prosseguimento ao processo do Decreto do PREVINA;
Paulo, IAP, irá resgatar o processo licitatório da compra dos EPIs e Equipamentos;
Ten. Vidal e Wilson acompanharão o processo licitatório dos EPIs, equipamento
de combate a incêndios florestais e busca e salvamento e a necessidade de
orçamentos;
Maria do Rocio e Paulo, IAP, verificarão a situação do pagamento da logomarca
do programa para realizar o pagamento com a maior brevidade possível.

Data da Próxima Reunião: 23/03/2017
Local da Próxima Reunião: 9h00min – IAP

