ESTADO DO PARANÁ
PREVINA

26° Reunião: Coordenação PREVINA
Data:

22 de agosto de 2019

Horário

Previsto

Pauta:



Participantes:

Representante

14h00min

Início

14h20min

Confecção do Plano de Trabalho Anual / PTA para 2020

Tenente-Coronel Edson Manassés, CB; Cap. Marcos César Paluch, BPAmb; Cap.
Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; 1° Ten. Marcos Vidal da Silva Junior, CEDEC; 1º
Ten. Magno Gonçalves, BPMOA; Wilson Baptista Honório Alves, CEDEC; Artur Paulo
A. de Souza, FEPAM.
ASSUNTOS ABORDADOS
Assunto

Cap.
Nascimento

Iniciou a reunião com as demandas da última reunião, com o intuito de definir as
demandas para a elaboração do Plano de Trabalho para o ano de 2020 – PTA.
Informou que os representantes do IAP informaram que não poderiam comparecer
devido a uma demanda urgente. Ficou ajustado com o IAP que haverá uma reunião
com a Defesa Civil na semana que vem para definir a demanda de responsabilidade
do IAP para o PTA.
Identificou os pontos que ficaram como demanda da última reunião para cada órgão.
Iniciou com os pontos pendentes para a Defesa Civil, informando que as informações
de plano de contingência confeccionados foram enviadas ao IAP. Demandou o IAP
sobre o prosseguimento das suas demandas.
Confirmou que a FEPAM enviou o protocolo de acionamento inserindo a questão de
acionamento do Corpo de Bombeiros, formalmente. Confirmou também o
recebimento das informações de pontos de água da FEPAM do Du Bois, além de
inserção sobre o acionamento do Corpo de Bombeiros no protocolo de acionamento.

Cap. Paluch

Informou que a participação da Polícia Ambiental tem sido branda nos incêndios,
sendo que o Batalhão tem intenção de melhorar esse apoio. Mas é necessário um
suprimento de equipamentos de proteção e atendimento que pudesse ser repassado
à Polícia Ambiental para que esse suporte às ações de combate a incêndio florestal
possa ser implementado. Com o material, pode fazer o treinamento básico pelo
próprio Batalhão, podendo ajustar um treinamento prático com o Corpo de
Bombeiros.
Atualmente há três pontos que tem chamado a atenção pela recorrência em que o
Batalhão poderia atuar: Ilha Grande, Capivari e Vila Velha. Seria importante se
pudesse haver o repasse de 20 equipamentos as equipes do Batalhão em cada um
desses locais, totalizando 60.

Wilson

Informou também que há previsão de alocação de equipamentos nas Unidades de
Conservação.

TC Manassés

Atualmente o foco do Corpo de Bombeiros está na aplicação das alterações nas
atividades de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Por isso, há limitação de pessoal
para a capacitação. Podem dar auxílio, mas não assumir a responsabilidade dos
planos. Sugeriu que haja a integração das ações de treinamento com a operação Quati
João, que já prevê fases de planejamento e preparação. Deverá ser avaliada a
capacidade da Regional de Defesa Civil.
Reforçou ainda que tecnicamente, o tempo mais adequado para recapacitação de
brigadistas seria de três anos.

Cap.
Nascimento

Informou que o Decreto é claro na definição das atribuições de cada órgão, sobre
quem faz e quem apoia. Reforçou que é preciso que se atentar para essas atribuições,
de maneira a não onerar os órgãos além de sua capacidade.

Ten. Magno

Atualmente não há pendências de treinamento dos pilotos para combate a incêndio,
com helibalde. Estão sendo treinados durantes as operações.
Quanto à estrutura disponível, há dois helibaldes e três aeronaves adaptadas para ele.
Há dois aviões disponíveis, um pode ser utilizado para transporte de pessoal e outro,
menor, poderia ser utilizado para visualização do incêndio. Também possuem dois
drones que podem apoiar na visualização e controle dos incêndios. Possuem duas
unidades de abastecimento.
Quando se ultrapassa 4 horas de atuação, há necessidade de revezamento. Isso é
necessário pela consciência situacional do piloto que está atuando na situação, para
garantir a segurança da operação. Há necessidade de uma piscina para auxiliar no
abastecimento de um helibalde. Basicamente, possuem capacidade de apoiar as
equipes em solo, apoiar no combate a incêndio e apoiar o comandante do incidente
nas informações para atendimento.

Cap.
Nascimento

Encerrou a reunião às 15h45min.

DELIBERAÇÕES
Todas as instituições presentes deverão prever as suas atribuições para Plano de Trabalho:


Prever no orçamento de seus órgãos, para o exercício de 2020, o montante referente às ações
previstas no Plano de Trabalho Anual.

Ao IAP, na pessoa da Sra Letícia:


Repassar em reunião a ser realizada no dia 27 de agosto, às 14h, as informações e definições
necessárias para a finalização do Plano de Trabalho Anual – 2020.

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO



Andamento da atualização dos 11 Planos de Contingências já existentes.
PTA 2020.

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 29 de outubro de 2019.
Horário: 14h.
Local: Palácio das Araucárias.
Endereço: rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico, Curitiba-PR.

Tenente-Coronel Edson Manassés
CB

1º Ten. Magno Gonçalves
BPMOA

Cap. Marcos César Paluch
BPAmb

Wilson Baptista Honório Alves
CEDEC

Cap. Murilo Cezar Nascimento
CEDEC

Artur Paulo A. de Souza
FEPAM

1° Ten. Marcos Vidal da Silva Junior
CEDEC

