
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

13ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 9 de junho de 2015 

Horário Previsto 09h00min início 09h00min 

Pauta:  Marcação de datas para as próximas reuniões do ano; 
 Encaminhamentos para o Grupo de Trabalho de Licenciamento Ambiental; 
 Diretriz de Fiscalização Rodoviária de Produtos Perigosos; 
 Plano de Contingência para Emergências no Modal Rodoviário; 
 Disponibilização do Curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) aos 

participantes da reunião. 

Participantes: Tiago de Souza Godoi Junior, CREA-PR; Cap. Danilo Alsu Santos, EB; Angela 
Andreassa, Polícia Científica; Walter Kugler, CRQ-IX; Emerson Brummer Machado, 
PRF; Ana Paula Domingos Santos, ANTT; Mirian Marques Woiski, SESA/SVS/CIEVS; 
Celso L. Rubio, SESA/CEVS; Cap. Jonas Emmanuel, Corpo de Bombeiros; Rafael Cabral 
Gonçalves, SANEPAR; Cap. André Lopes de Oliveira, Corpo de Bombeiros; Rodrigo 
Battiston, SEST/SENAT; Elisa Beatriz T. Ribas, DER; Roberto Tamari, 
IPEM/INMETRO/PR; Cap. Carrijo, BPRv; Narayana Rohn Cardozo, DER; Rosana 
Scaramella, DER; Paula B. Gomes Pinheiro, MPPR; João Jubery, REER; Thiago 
Fernando Bonetti, ANTAQ; Tania Rumi Muraoka, IBAMA/PR; José Joaquim 
Crachineski, IBAMA/PR; Cap. Romero Nunes da Silva Filho, CEPDEC; Ten. Marcos 
Vidal da Silva Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. Romero Deu início à reunião fazendo a contextualização dos trabalhos da Comissão Estadual 
devido à presença de novos participantes. Houve a apresentação dos participantes.  

Ten. Vidal Discorreu sobre os trabalhos que foram produzidos desde o início da CEP2R2, 
mostrando as informações sobre a Comissão que estão disponíveis no site da Defesa 
Civil Estadual.  
(http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=251)  

Ten. Vidal Foram discutidas as datas para as próximas reuniões do ano: 
Ficaram definidos os dias: 07/07/15; 11/08/15; 17/09/15; 22/10/15; 26/11/15. 

Ten. Vidal Discutiu-se sobre a revisão do Plano de Contingência para o Modal Rodoviário. 
Discorrendo-se sobre a proposta que houve no ano anterior sobre a realização de 
um Workshop para abordagem do Plano pelas Regionais dos órgãos, fazendo sua 
validação e divulgação. Ficou decidido que o Plano será reenviado para revisão, bem 
como os nomes que haviam sido indicados pelos órgãos para participação nos 
eventos, para serem revistos. Deverá ser dada resposta até o dia 26/06. 

Angela Reiterou a necessidade de chamar pessoal do interior para participar do Workshop 
possibilitando a divulgação das informações. 

Ten. Vidal  Discorreu sobre a proposta de disponibilização de Curso de Sistema de Comando em 
Incidentes (SCI). Os órgãos deverão indicar quem são as pessoas de seus órgãos que 
devem participar do curso. Deverão ser enviados os nomes até o dia 26/06. 

Cap. 
Emmanuel 

Ressaltou a necessidade de fazer a prática após a finalização do Curso em EAD, para 
se aliar a teoria à prática. 

Cabral Informou que houve alterações no plantão do IAP, segundo notícia divulgada. 

http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=251


Repassará a notícia para conhecimento. Ten. Vidal fará contato com o IAP para 
definição sobre o assunto. 

Ten. Vidal Fez a apresentação da Diretriz de Fiscalização Rodoviária de Produtos Perigosos.  
Irá enviar para avaliação. Deverá ser ratificada na próxima reunião. 

Cap Emmanuel Ressaltou a necessidade de abordar a armazenagem, entendendo ser uma das 
prioridades para fiscalização. 

Cap André Informou que fizeram fiscalizações na indústria neste ano na região de Ponta Grossa 
pela necessidade de verificação dos requisitos de segurança. 

Ten. Vidal Preparará esboço da diretriz para fiscalização e apresentará na próxima reunião. 

Kugler Ressaltou a importância da indicação da legislação relacionada às normas 
fiscalizadas, uma vez que muitas vezes falta este aporte. Citou que em fiscalizações 
pelo CRQ houve situações que não foram acatadas pelo fiscal não ter o instrumento 
legal para fazer a cobrança. 
Comentou também sobre a extensão do formulário, indicando que poderia ser muito 
moroso para a fiscalização. 

Cap. 
Emmanuel 

Informou que na 8ª Regional de Defesa Civil as tarefas são divididas entre os órgãos, 
por exemplo, a verificação de extintores fica a cargo do bombeiro. Sugeriu a inserção 
desta proposição de divisão de tarefas dentro do plano, com indicação do que 
poderia ser verificado por cada instituição.  

Tamari Informou que quando entrou no IPEM a legislação não permitia fiscalizar, apenas 
certificar. Face às dificuldades relacionadas a este fato, não tem havido participação 
efetiva nas fiscalizações pelo órgão. Fica a cargo do IPEM principalmente a 
certificação. Podem participar como apoio das fiscalizações. 

Ten. Vidal Mostrou a proposta para implementação do Grupo de Trabalho para Licenciamento 
Ambiental, na maneira como ficaria estabelecido através de Portaria. Enviará para os 
participantes avaliarem e sugerirem alterações até dia 26/06. Será abordado na 
próxima reunião. 

Crachineski  Informou que, em concordância com a legislação que estabelece regras para o 
transporte interestadual de produtos perigosos do IBAMA (Lei Complementar nº 
140), foi desenvolvido um programa para transporte interestadual em que as 
empresas devem fazer o cadastramento das informações.  
A LC Nº140 fixa normas, .... para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.398, de 31 de 
agosto de 1981. 

Cap. 
Emmanuel 

Perguntou a Crachineski se já houve situação de conflito na avaliação entre as 
esferas federal, estadual e municipal. 

Crachineski Informou que não tem conhecimento sobre uma situação neste sentido. 

Celso Comentou sobre a importância da ADAPAR para o Grupo de Trabalho. Eles atuam na 
autorização/licenciamento de revendas de agrotóxicos. Seria importante sua 
participação com vistas aos problemas relacionados a estes produtos. 

Rosana Comentou sobre a existência de projeto de lei do Deputado Razca sobre produtos 
perigosos. 

Cabral Informou que a SANEPAR fez a instalação de placas de sinalização nos mananciais, 
informando que foram instaladas nos limites. Fica à disposição para sanar dúvidas 
quanto aos procedimentos adotados para indicação das placas. 
Informou, também, que foi feita a aquisição de kits de emergência nas regionais da 
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SANEPAR, e que estes materiais estão divididos em 20 cidades. Telefone de 
acionamento da SANEPAR é 9974-3238. 

Cap. Romero Fez a apresentação do BI e suas estatísticas, indicando a importância das ações de 
monitoramento e resposta para os acidentes com produtos perigosos, que ocupam o 
2º lugar em quantidade de ocorrências registradas no Sistema da Defesa Civil. 

TC Barros  Fez o fechamento da reunião ressaltando a importância do desenvolvimento dos 
trabalhos referentes a produtos perigosos e da participação das instituições para o 
fortalecimento da gestão de riscos referentes a estes produtos. 

DELIBERAÇÕES 

 As datas para as próximas reuniões são: 07/07/15; 11/08/15; 17/09/15; 22/10/15; 26/11/15. 
 O Plano de Contingência para acidentes com produtos perigosos no Modal Rodoviário será 

enviado pelo Tenente Vidal para os representantes, para sua avaliação. Deverá ser dada 
resposta até o dia 26/06. 

 Serão enviados os nomes que haviam sido indicados pelos órgãos para participação no 
Workshop do Plano de Contingência. Os órgãos deverão avaliar os indicados retificando ou 
ratificando até o dia 26/06. Deve-se prezar pela indicação da função dos indicados. 

 Deverão ser indicados os participantes para o curso de SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes) para se fazer a previsão de vagas. 

 Será enviada a Diretriz de Fiscalização Rodoviária, que será abordada para aprovação do texto 
na próxima reunião. 

 Será enviado o texto de definição do Grupo de Trabalho para avaliação dos participantes e 
abordagem na próxima reunião. 

 Ten. Vidal fará esboço da Diretriz de Fiscalização de Empresas para apresentar na próxima 
reunião. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Diretriz de Fiscalização Rodoviária. 
 GT: Licenciamento Ambiental. 
 Diretriz de Fiscalização de Empresas. 
 Apresentação das responsabilidades do Exército sobre o controle de Produtos Perigosos. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 7 de julho de 2015 
Horário: 09h00min 
Local: Auditório PRF - 7ª Superintendência Regional. 
Endereço: BR 476 (antiga BR116) nº 10.150, Prado Velho, CEP 81.690 – 150 
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