
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

11ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 26 de agosto de 2014 

Horário Previsto 09h00min início 09h20min 

Pauta:  FGRD – Retorno sobre os andamentos do projeto P2R2.  
 Palestra SASSMAQ - ABIQUIM 
 Plano de contingência para incidentes com produtos perigosos no modal 

rodoviário 

Participantes: Cap. QOBM Jonas Emmanuel Benghi Pinto, Corpo de Bombeiros; Miriam de Oliveira, 
DER; José Joaquim Crachineski, IBAMA; Emerson Brummer Machado, PRF; 
Reginaldo Joaquim de Souza, SEMA; Daniele Arita, SEMA-CIEVS; Rodrigo Battiston, 
SEST/SENAT; Narayana Rohn Cardozo, DER; Ellery Garbelini, MPPR; Cap. QOBM 
Romero Nunes da Silva Filho, CEPDEC; 1º Ten. QOBM Marcos Vidal da Silva Junior, 
CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. Romero Iniciou a reunião contextualizando os assuntos propostos na pauta. 

Cap. Romero Sobre os Workshops propostos para o banco mundial, elucidou que os projetos 
foram enviados para avaliação do banco e que é necessário saber suas orientações 
para dar continuidade ao projeto. Não obstante, já percebe-se que haverá um 
atraso no desenvolvimento destes workshops, uma vez que era previsto o 
acontecimento do primeiro evento  ainda em agosto. 

Reginaldo Os projetos enviados para o Banco Mundial foram analisados e será feito um 
feedback sobre eles na quinta e sexta feira seguintes para indicar os ajustes 
necessários. 

Cap. Romero Há recursos que já foram liberados para outras linhas da gestão de riscos no Paraná. 
É preciso ver o que o banco mundial dirá para adotarmos a melhor atitude, pois 
dependendo do que disserem, sobre, por exemplo, a execução dos planos ainda 
este ano, poderemos adaptar a previsão das ações a serem realizadas. 

Cap. Romero O próximo assunto se refere à consolidação do Plano de Contingência para o modal 
rodoviário. O Plano foi enviado a todos para que sugerissem as alterações 
pertinentes, principalmente no que se refere ao desenvolvimento das atividades 
precípuas às suas estruturas. Neste sentido, o Ten. Vidal fará a apresentação do 
Plano com as correções na sequência.  
Uma vez que os workshops do Projeto P2R2 não serão implementados 
imediatamente, poderemos fazer workshops para apresentação do Plano de 
Contingência no modal rodoviário para as agências. A ideia seria de intercalar as 
atividades entre a manhã e a tarde em que, durante a manhã, se faria uma 
abordagem mais teórica do Plano, e, durante a tarde, uma abordagem mais prática. 

Cap. 
Emmanuel 

Questionou como será esta abordagem, pois os integrantes da CEP2R2 atuam como 
representantes do chefia de cada órgão, mas seria interessante haver a participação 
de outras pessoas representativas para que houvesse a real validação dos 
protocolos. Pode existir alguma incongruência ou inconfluência nos parâmetros de 
ação de cada local, assim é possível ter um resultado mais fidedigno. 

Cap. Romero Foi-se pensado em fazer os workshops como método de fazer esta discussão 



também, para que possibilite exatamente esta validação das informações, que 
serão difundidas e discutidas pelos órgãos. Após esta validação pode-se lançar o 
plano. 

Rodrigo 
Battiston 

Na última reunião havia se proposto a verificar a questão da palestra sobre 
SASSMAQ que poderia ser feita pela ABIQUIM. Eles se propuseram a oferecer a 
palestra no dia 19 de novembro. A palestra duraria o período da manhã e, durante a 
tarde, poderia ser feita outra atividade, talvez até mesmo um workshop do Plano de 
contingência. A palestra pode ser feita no SEST SENAT que tem a estrutura para 
recepcionar 140 pessoas. 

Cap. Romero Se todos concordarem com a data podemos realizar a palestra. Acho interessante 
aproveitar a reunião para abordar algum outro assunto. Talvez não seja possível 
abordar o Plano de Contingência em si, uma vez que a nossa previsão é de que a 
abordagem do plano tome um dia inteiro. Mas podemos decidir, na sequência, qual 
assunto pode ser abordado. 

Ten. Vidal Apresentação do Plano com as alterações referidas. Foi feita a leitura e 
apresentação dos pontos modificados. Houve novas propostas de alteração nos 
seguintes pontos: aeronave da PRF, inclusão do órgão ambiental municipal, inclusão 
do “ponto 0” no glossário. 

Cap. 
Emmanuel 

Comentou sobre a possibilidade de se fazer um Plano Geral de produtos perigosos 
abordando a linha de ação sobre o QBRN (Químico, Biológico, Radiológico e 
Nuclear). 

Cap. Romero Explicou que, no início se aventou a ideia de fazer um plano que geral que fosse 
aplicável a todos os modais, mas como surgiram particularidades que precisavam 
ser discutidas, fez-se a escolha de se fazer a partição do plano em várias partes, 
decidindo-se por iniciar pelo modal rodoviário que é aquele com o qual possuímos 
contato mais contínuo, bem como por sua maior relevância no cenário dos 
incidentes. 
Alguns problemas que aparecem em algumas situações específicas devem ser 
discutidos para que se defina a estratégia de resolução, a exemplo da questão de 
fiscalização no modal ferroviário e da responsabilidade encarnada na própria 
concessionária sobre a segurança no tráfego.  
Pretende-se, na sequência, fazer a compilação de todos os planos e protocolos de 
atendimento provendo a informação para possibilitar o atendimento a todo o 
estado. 

Joaquim Citou o exemplo de um atendimento a um acidente ferroviário com produtos 
perigosos envolvendo a ALL, em que havia, por exemplo, problemas com a 
sinalização do painel de segurança, que era inadequado perante a NBR específica, 
pois tinha informações díspares em cada um dos lados do painel, que no caso de 
um tombamento e avulsão da placa, poderia levar à confusão das equipes de 
resposta. 

Cap. Romero Ressalta que o plano deverá ser validado e colocado em prática para que se 
melhore a resposta do Estado aos incidentes. Na prática, existe a resposta pelas 
organizações, mas nem sempre ela é técnica da maneira que deveria, sendo 
necessário o estabelecimento de uma doutrina que proporcione esta característica 
aos atendimentos. 

Cap. Romero É necessário definir as datas para realização do workshop.(Foi feita a deliberação da 
data para 30 de setembro). 
Solicitou aos representantes de cada órgão para que indiquem quem são os 
servidores internos de cada um que deveriam participar das reuniões. 

Cap. Romero Nos workshops pode-se formatar da mesma maneira que a feita pela Secretaria de 
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Saúde, em que houve uma explicação sobre o plano e sobre a doutrina empregados 
nele, na sequência o alinhamento de ideias a partir da discussão dos envolvidos no 
workshop e após a montagem de uma atividade prática com simulado de mesa. 

Cap. Romero O Tenente Vidal enviará para a avaliação a diretriz de fiscalização para que seja 
avaliada e estabelecida da mesma forma que o Plano de Contingência. 
Será enviado também o Plano de contingência a todos para que se possa avaliar. 

Ten. Vidal Informou que foram dispostos no site da Defesa Civil Estadual, na aba referente aos 
produtos perigosos, as informações sobre as datas das próximas reuniões, bem 
como será disposta a versão preliminar do Plano de Contingência, facilitando o 
acesso para as atividades que se seguirão. 

Ten. Vidal Às 10h30min foi encerrada a reunião. 

DELIBERAÇÕES 

- Serão realizados workshops com a participação das instituições, para homologação e validação do 
Plano de Contingência, com intuito também de ratificar através das gerências de cada um dos órgãos. 
- O representante de cada órgão deverá indicar quais são as demais pessoas de sua instituição cuja 
participação seria importante no workshop do Plano de Contingência. 
- A partir das indicações serão enviados os ofícios de convite para as instituições. 
- Será oficializado o evento com a ABIQUIM, sendo feito também o convite oficial às instituições. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Homologação do Plano de Contingência; 
 Retorno sobre o evento com ABIQUIM – SASSMAQ; 
 Diretriz de Fiscalização de Produtos Perigosos no modal rodoviário. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 7 de outubro de 2014 
Horário: 09h00min 
Local: Palácio das Araucárias – miniauditório. 
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico. 


