MEMÓRIA DE REUNIÃO 18-06-2015

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

MEMÓRIA














Contextualização do desenvolvimento das reuniões para os novos
participantes.
Apresentação sobre a visita feita ao Caratuva para verificação das
comunicações através da repetidora do IAP no local.
Paulo do IAP está em contato com o Sr. Bráulio, responsável pelas
comunicações, que já desenvolveu o termo de referência para a aquisição do
equipamento e instalação, prevendo a mudança de sinal de comunicação de
analógico para digital.
Apresentação dos envolvidos no Morro do Canal e Anhangava, citando os
equipamentos e estruturas existentes e que foram utilizadas anteriormente
para o combate a incêndio.
CAIGUAVA Associação de Pesquisas propôs para a implementação de
treinamentos para os envolvidos no combate a princípios de incêndio nas bases
dos parques estaduais.
Jubery propôs que cada instituição deve padronizar seus procedimentos
através de manuais, de maneira a facilitar a atuação mesmo com a troca de
pessoal.
Discutiu-se as atuações das organizações envolvidas e a necessidade de
integração e articulação entre os órgãos para melhorar a efetividade das ações
de controle dos incêndios florestais.
Foi feita contextualização dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo
grupo de trabalho para o plano de contingência online, e, através das
discussões, prevê-se que o período para desenvolvimento do sistema tome
tempo considerável, face ao que deverá ser desenvolvido o plano escrito para
os parques elencados, neste primeiro momento, e, após implementado o plano
online, as informações serão transmitidas para o sistema informatizado.

DELIBERAÇÕES








Estabelecer contato entre o Sd. Flávio, comunicações do Corpo de Bombeiros,
com Bráulio (através do Paulo, comunicações do IAP), para afinar e combinar as
questões relativas à manutenção para funcionamento das repetidoras do
Morro do Caratuva.
Harvey fará contato com Paulo para agendar reunião com o intuito de verificar
questões referentes à manutenção da estação Caratuva.
Cada instituição deverá informar o método de deslocamento até o local bem
como indicar possível ponto de encontro no caso de incêndios florestais nas
áreas elencadas abaixo.
Deverão ser enviados até o dia 25 de junho os contatos para os seguintes
locais.
LOCAIS








Serra da Baitaca (6ºGB, 7ºGB):
o Anhangava – Quatro Barras (7º GB)  [AMO Baitaca, AMO Borda, AMC,
COMPDEC]
o Pão de Loth – Quatro Barras (7º GB)  [AMO Baitaca, AMO Borda,COMPDEC]
Marumbi (6º GB, 8º GB):
o Marumbi – Morretes 8ºGB  [COSMO, AMO Marumbi, ALL]
o Mananciais da Serra – Piraquara (6º GB)  [SANEPAR, CAIGUAVA, ALL,
COMPDEC – a definir]
o Morro do Canal – Piraquara (6º GB)  [SANEPAR, CAIGUAVA, COMPDEC – a
definir]
Floresta Estadual Metropolitana – Piraquara (6ºGB)  [AUTOPISTA PLANALTO SUL, ALL,
COMPDEC – a definir]
Pico Paraná – Campina Grande do Sul (7º GB), Antonina (8º GB)  [FAZENDA BOLINHA,
SR RAUL FAZENDA RIO DAS PEDRAS, CPM, COMPDEC]

Contato
COMPDECs (Defesas Civis Municipais)
ALL
SANEPAR (Ana Cristina)
Autopista Litoral Sul
Demais envolvidos

Responsável
Corpo de Bombeiros
CEPDEC (Defesa Civil Estadual)
Luis Octávio (Cayguava)
Dionísio (IAP)
CAYGUAVA e Fábio (Anhangava e Pão de
Loth)

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO




Apresentação dos trabalhos do Grupo de trabalho para o plano de contingência
online.
Deliberações sobre a parte de comunicações.
Informações sobre os contatos das instituições e pontos de encontro.

Data da Próxima Reunião: 09/07/2015 – Quinta-feira
Local da Próxima Reunião: IAP
Horário: 09h00min

