MEMÓRIA DE REUNIÃO 21-05-2015

Local: IAP
Participantes: Conforme lista de presença.
Pauta: Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais no Estado do
Paraná.

MEMÓRIA



Apresentação dos descritivos dos materiais de Combate a Incêndio.
Discussão sobre as possibilidades de comunicação para o atendimento a
emergência.

DELIBERAÇÕES










Modificação nas quantidades de motobomba, deixando previsão de 1 tipo
Mack3 para a base Morretes – Marumbi, com intenção de ficar no Posto de
Bombeiros de Morretes, e nas duas bases onde haverá Kit Completo de
Combate a Incêndios Florestais ficará, em cada, uma motobomba flutuante.
Em relação aos motogeradores ficará um de alta potência na base Morretes, e
um de média potência em cada uma das bases com Kit Completo.
Ficará apenas um kit picape disponível na base FEM, em detrimento dos demais
que estavam previstos.
Diminui-se a quantidade de mochilas costais, considerando-se a quantidade
necessária por GCIFs.
Modificação na quantidade de mochila, pochetes, mochilas costais, GPS.
Harvey conversará com Raul, do Pico Paraná, para conversar sobre local para
deixar alocados os materiais.
É necessária a verificação da quantidade de materiais necessários para a
comunicação.
Necessidade de 1 HT por GCIF. Aproveitar os HTs (analógicos) disponíveis do
IAP, que sobrarão da mudança de tecnologia (analógico para digital). Serão
necessários, nesta primeira etapa, no mínimo 14 HTs.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO









Maj. Hiller e Ten. Vidal farão revisão em contato com Cap. Daniel nos
descritivos dos materiais.
Ten. Vidal verificará o menor reservatório necessário para a motobomba.
Paulo, IAP, verificará se a licença de utilização da repetidora do Caratuva está
atualizada e liberada.
Maj. Manassés acertará para o Sd. Flávio deslocar até o local fazer a verificação
da estrutura da repetidora.
Paulo verificará se há horas de voo disponíveis para deslocar até o caratuva
para fazer a manutenção na repetidora.
Marcação da data para ir até a repetidora com IAP e CB.
Verificar desapropriação do Morro dos Perdidos.

Data da Próxima Reunião: 11/06/2015 – Quinta-feira
Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP

