PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 23-03-2017
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








Decreto PREVINA
Processo aquisição de equipamentos combate a incêndios florestais e EPIs
Processo aquisição de equipamentos de radiocomunicação
Situação pagamento logomarca PREVINA
Reunião com o Diretor Presidente do IAP
Planos PELA e PEVRES
PLANCON online

MEMÓRIA











Foi informado que o processo para o pagamento da logo marca PREVINA
encontra-se na SECS para acerto final com a agência;
Foi informado que no dia 13/03 houve uma reunião com o Diretor Presidente
do IAP, sr. Tarcísio, para contextualizá-lo sobre o andamento do processo de
criação do PREVINA, o mesmo gostou muito de como o assunto vem sendo
tratado, e informou que conversará diretamente com o Governador;
Será marcada uma reunião do GT de Comunicação para verificar material de
lançamento do PREVINA. Ana, SANEPAR, está realizando algumas amostras de
material para realizar uma tomada de preço na SANEPAR, também foi proposta
a elaboração de um projeto com os materiais para ser apresentado na Diretoria
de Meio Ambiente e Ação Social da SANEPAR.
Foi informado sobre o andamento do processo de aquisição dos equipamentos
de combate a incêndios florestais, busca e salvamento e EPIs, que o mesmo está
percorrendo trâmites internos no IAP para ser publicado;
O processo de licitação dos rádios comunicadores encontra-se parado devido a
problemas de saúde do sr. Bráulio. Ficou definido que será realizada uma
pesquisa para saber em que estado encontra-se o contrato para definir uma
nova estratégia se necessário;
Foram explanados os assuntos abordados no GT de Busca, e ficou definido que
será realizado o Termo de Cooperação Técnica com a FEPAM, este Termo será





um termo que possibilitará a absorção de outras instituições para atuação no
Plano Piloto da Serra do Mar;
Foi informado sobre o Plano Online. A CELEPAR entregou um orçamento prévio
de R$ 192 mil para produção do sistema dentro da plataforma do SISDC, sistema
da Defesa Civil;
Foi informado sobre a conclusão do Plano do Parque Estadual Lago Azul – Campo
Mourão e Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo – Fênix.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO






Ten. Vidal e Wilson, Defesa Civil, irão agendar reunião com o GT de Educação
Ambiental;
Ana, SANEPAR, irá finalizar alguns materiais de Educação Ambiental e realizar
uma tomada de preço com o pessoal da SANEPAR;
Ten. Vidal e Wilson, Defesa Civil, irão acompanhar o processo do Decreto do
PREVINA;
Ten. Vidal e Wilson acompanharão o processo licitatório dos EPIs, equipamento
de combate a incêndios florestais e busca e salvamento;
Maria do Rocio e Paulo, IAP, verificarão a situação do processo de aquisição dos
rádios.

Data da Próxima Reunião: 23/05/2017
Local da Próxima Reunião: 9h30min – IAP

