ESTADO DO PARANÁ
PREVINA
29°Reunião: Coordenação PREVINA
Data:

09 de março de 2021

Horário

Previsto

Pauta:

•
•


Participantes:

Representante

15h00min

Início

15h10min

Deliberações da 28ª Reunião;
Plano de Ações para 2021;
Preparação/interação de ações entre Corpo de Bombeiros e IAT
(treinamento, integrar Operação Quati João);
•
Contrapartida IAT ao CB (mat/equip., hora aula instrutores);
•
Inventário de materiais e equipamentos de combate incêndios nas UC´s;
•
Relacionar Brigadistas Voluntários já capacitados;
•
Planos de Contingência das UC´s (atualização dos 10 existentes e
elaboração de 15 planos);
•
Seguro Brigadistas;
•
Materiais de divulgação / prevenção;
•
Definição de fluxo de acionamento e mobilização para incêndios em UC´s;
•
PTA – Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022;
•
Iniciar definição das metas para 2022;

Proposta de calendário de reuniões;
•
Assuntos correlatos.
Maj. Lorenzetto, CB; Maj. Nascimento, CEDEC; Sgt. Hederson, CEDEC; Sgt. Hammes,
CEDEC; Rafael Andreguetto, IAT; Letícia Salomão, IAT; Beatriz Hirano, IAT; Rodrigo
Neratika, IAT; Cap. Franciane, Corpo de Bombeiros; Cap. Giovanni, Corpo de
Bombeiros; Cap. Alexis Iverson Martins, Corpo de Bombeiros.
ASSUNTOS ABORDADOS
Assunto

Maj. Nascimento

Iniciou a reunião por meio do aplicativo google met, agradecendo a todos os
integrantes, dando início a pauta dos trabalhos, informando a necessidade de
definição em conjunto das ações para o ano 2021 e na sequência iniciar discussão
do Plano de Trabalho para o ano de 2022. Solicitou a participação da Sra. Letícia
quanto as deliberações da reunião anterior, porém antes o Sr. Rafael Andreguetto
solicitou a palavra.

Rafael
Andreguetto

Expôs da necessidade da implantação de Brigadas de Incêndios nas UC´s, porém
com a dúvida quanto quais UC`s seriam contempladas.

Letícia

Informou que a Beatriz informará quanto aos equipamentos de combate a
incêndios voltado a equipar as UC´s (licitação).

Beatriz

Informou que teve alguns lotes vazios (deserto) no certame licitatório,
complementando que pode repassar quais receberam propostas de preço,
complementando que será realizado novo certame dos materiais que não
receberam proposta. Propôs treinamento externo com o fornecimento da ementa
do curso, para atendimento das UC´s.

Rafael
Andreguetto

Expôs que o IAT possui dois convênios ativos, 1 com o Corpo de Bombeiros e 1 com
o Batalhão de Polícia Ambiental, com recursos de medidas compensatórias.

Cap. Álvaro

Destacou que o Convênio finaliza em setembro de 2021 e não contempla
capacitação. Destacou a importância da capacitação do efetivo do BP Amb.

Rafael
Andreguetto

Expôs da necessidade de um Plano de formatação de curso voltado a capacitação
de brigadistas, objetivando a capacitação dos envolvidos na proteção das UC`s.

Capitã Franciane

Expôs da necessidade de cronograma de atividades, em especial o fornecimento do
número de voluntários e o estudo da proposta junto aos Comandos Regionais do
Corpo de Bombeiros, para avaliação da capacidade de formação.

Maj. Nascimento

Perguntou quanto aos Planos de Contingência, necessidade de atualização de 10
planos e confecção de 15 Planos.

Beatriz

Informou que em conjunto com a Jussara estão trabalhando na revisão/atualização
dos 10 Planos de Contingência, com atualização de área e que estão aguardando
mais informações, não informando prazo final para a conclusão dos Planos (está
sendo avaliado pela equipe DPN/IAT). Informou que os Planos de manejo são alvo
de licitação.

Rafael
Andreguetto

Expôs que os Planos de Contingência tem grande complexidade e que neste
momento uma das dificuldades é quanto a liberação de recursos, que estão sendo
disponibilizados somente para manutenção. Porém informou que serão realizados
esforços possíveis para ações necessárias quanto a revisão/atualização dos 10
Planos de Contingência existentes e garantiu que os 15 demais Planos (definidos
como prioritários) serão também construídos.

Letícia

Informou que o material do Previna para divulgação foi enviado para a SANEPAR,
com os apontamentos recebidos encaminhados pela CEDEC e pelo Corpo de
Bombeiros.

Rafael
Andreguetto

Informou do Contrato do IAT com o SIMEPAR (monitoramento de incêndios).

Maj. Nascimento

Parabenizou o IAT pela importante iniciativa e solicitou o estreitamento quanto ao
monitoramento de incêndios (IAT e SIMEPAR), também com a CEDEC.

Maj. Lorenzetto

Destacou a importância da integração do Corpo de Bombeiros com as UC`s,
especialmente na integração quanto ao planejamento da Operação Quati João.
Enfatizou da necessidade da identificação das UC`s, voluntários e funcionários para
ações de treinamento a serem operacionalizadas.

Capitã Franciane

Expôs que o treinamento poderá ser desenvolvido em uma primeira etapa no
ambiente web, em EAD (conhecimentos básicos), com redução de custos e num
segundo momento prático, que teve a concordância do Maj. Nascimento e também
do Cap. Álvaro do BP Amb.

Letícia

Propôs chamamento de brigadistas voluntários a ser realizado através de chamada
via site do IAT, com proposta do cadastro de voluntários com as UC´s mais próximas
para possível atuação.

Cap. Giovanni

Informou que pode ser potencializado a divulgação para captação de cadastro
voluntários no site e mídias do Corpo de Bombeiros, e que o cadastro poderia
ocorrer em formato de formulário.

Rafael
Andreguetto

Informou da contratação de seguro de brigadistas que está vigente (4.500 diárias
contratadas), bem como equipamentos e EPI´s de combate a incêndios estão em
andamento a aquisição para compor as UC´s.

Maj. Nascimento

Solicitou ao Maj. Lorenzetto a manifestação se seria viável as Unidades de
Conservação – UC´s integrarem o planejamento para atendimento as ocorrências
de incêndios florestais designada Operação Quati João, e em que momento e de
que forma deveria ocorrer a busca do IAT ao Corpo de Bombeiros.

Maj. Lorenzetto

Expôs que é possível as UC´s integrarem o planejamento da Operação Quati João,
que deveria ser enviado o quanto antes as informações completas em relação as
UC´s (dados gerente, funcionários, voluntários brigadistas já cadastrados,
voluntários para participação da capacitação de brigadista, se possui Plano de
Contingência e se está atualizado, inventários de equipamentos por UC´s, e outras
informações pertinentes) ainda neste mês de março, para adequDA TOMADA DE
DECISÃO PELO Comando do Corpo de Bombeiros, e que poderá ser articulado via
Oitava Seção do Estado Maior do Corpo de Bombeiros. Destacou da importância do
planejamento prévio a ser realizado junto as Gerências das UC´s.

Rafael
Andreguetto

Informou da possibilidade da atuação do IAT, especialmente do Rodrigo na
construção de formulário para cadastro de voluntários a ser lançado inicialmente
no site do IAT, podendo ser disponibilizado também para divulgação no site do
Corpo de Bombeiros.

Cap. Álvaro

Expôs que necessita de lista das UC´s para fazer levantamento interno (BP Amb)
quanto ao número do efetivo a ser capacitado para atuação na prevenção e
combate a princípio de incêndios.

Maj. Nascimento

Propôs quanto a necessidade de levantamento de materiais de combate a
incêndios (inventário de materiais) a ser realizado através dos Gerentes das UC´s,
bem como levantamento quanto a condição de manutenção dos referidos
materiais.

Beatriz

Informou que a licitação de materiais teve lotes vazios e que será lançada nova
licitação para os materiais faltantes.

Cap. Giovanni

Solicitou que o inventário dos materiais, bem como da condição de manutenção
dos mesmos seja realizado o mais breve possível.

Letícia

Informou que o inventário é possível realizar bem como estado de manutenção dos
materiais junto aos Chefes das UC´s.

Rafael
Andreguetto

Informou da busca de suporte de apoio ao combate a incêndios, a exemplo do
apoio recebido pela Empresa Ouro Fino. Informou também que está sendo
construído o Centro de Visitantes no município de Quatro Barras.

Maj. Nascimento

Expôs quanto a necessidade junto as UC´s, através de seus Chefes e/ou Gerentes
da identificação dos voluntários já capacitados (brigadistas), qual ano participou da
capacitação, que a partir desta confirmação podem atuar no serviço de combate a
incêndios, atuando como voluntário, e que essa informação mais adiante na
operacionalização da mobilização deverá de acordo com protocolo a ser definido,
ser de fácil verificação pelo Gestor da Unidade, para que a guarnição de Corpo de
Bombeiros possa ter certeza quando do emprego de um voluntário brigadista.

Maj. Nascimento

Propôs a ser tratado na próxima reunião definição de fluxo de acionamento,
buscando fluxo único (IAT, Corpo de Bombeiros e CEDEC) para acionamento em
especial dos voluntários, o que foi de acordo dos demais integrantes.

Maj. Nascimento

Propôs a avaliação do PTA 2022 (Plano de Trabalho Anual) com a concordância dos
Órgãos (IAT, BP Amb, BPMOA e Corpo de Bombeiros) no transcorrer das próximas
reuniões.

Maj. Nascimento

Expôs quanto a necessidade de firmar calendário de reuniões mais intenso devido
a importância deste período que envolve preparação para incêndios ambientais,
trazendo como proposta a realização das reuniões a cada duas semanas
(23/03/2021 – 15h), 06/04/2021 – 15h), com link de acesso a ser disponibilizado
pela CEDEC. Proposta aceita pelos representantes do órgãos envolvidos.

Maj. Nascimento

Encerrou a reunião às 16h30min.
DELIBERAÇÕES










Ao Corpo de Bombeiros e IAT, na pessoa da Cap. Franciane e Sr. Rodrigo, planejamento
quanto a capacitação geral dos envolvidos (colaboradores do IAT, voluntários) a ser realizado
pelo CB após levantamento a ser disponibilizado pelo IAT (Sr. Rodrigo);
Ao IAT, na pessoa da Sra. Letícia, irá providenciar levantamento de materiais de combate a
incêndios junto as UC´s (inventário) e também estado dos materiais (condição de utilização).
Ao IAT, na pessoa da Sra. Letícia, irá definir cronograma quanto a atualização/revisão dos 10
Planos de Contingência existentes e a elaboração de 15 Planos de Contingência.
Ao IAT, na pessoa da Sr. Rodrigo, realizará elaboração de formulário para cadastro de
voluntários;
Ao IAT, na pessoa da Sra. Beatriz, irá compartilhar lista de materiais que estão em processo
de aquisição e que serão novamente licitados em virtude de deserto em licitação anterior;
A CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, enviará ao Cap. Alvaro a relação das UC´s no Estado e
imagem de sua espacialização no Estado;
A CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, enviará o PTA (versão atual) para avaliação/atualização
pelos Órgãos e definição final do PTA 2022, conforme Dec. 10.859/18.
PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO








Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
Inventário de materiais e equipamentos das UC´s
Formulário de cadastro de voluntários
Solicitação do IAT para integrar Operação Quati João (anexos)
Relação de voluntários potenciais do BPM Ambiental
Definição de Plano de Ação para 2021

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 23 março de 2021 - terça-feira
Horário: 15h
Local: web

Endereço: A definir

Maj. QOBM Rafael Lorenzetto
Corpo de Bombeiros

Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento
CEDEC

Cap. QOBM Franciane Alves de Siqueira
Corpo de Bombeiros

Cap. QOBM Giovanni Raphael Ferreira
Corpo de Bombeiros

Cap. QOBM Alexis Iverson Martins
Corpo de Bombeiros

Cap. Álvaro Gruntowski
BP Amb FV

Rafael Andreguetto
IAT

Letícia Salomão
IAP

Rodrigo Neratika
IAT

Beatriz Hirano
IAT

1º Sgt. Hederson Liiber
CEDEC

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes
CEDEC

