
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

19ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 14 de abril de 2016 

Horário Previsto 09h00min início 09h20min 

Pauta:  Definição das datas das reuniões ordinárias,  
 Objetivos e metas para as ações a serem trabalhadas ao longo do ano. 
 GT Licenciamento: prosseguimento 
 Resoluções 

Participantes: Cap. Álvaro Gruntowski, BPMA; Cap. Jonas Emmanuel B. P., Corpo de Bombeiros; 
Tiago de Souza Godoi Junior, CREA-PR; Ten. Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC; 
Walter Kugler, CRQ-IX; Elisa Beatriz T. Ribas, DER; Narayana Rohn Cardozo, DER; 
Rosana Scaramella, DER; José Joaquim Crachineski, IBAMA; Emerson Brummer, PRF 
João Jubery, REER; Lutero Eduardo Lúcio, SANEPAR; Tiago M. Sucek, SANEPAR. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião apresentando com a proposta de datas para as reuniões ordinárias 
a serem realizadas durante o ano. Ficaram definidas as seguintes datas. 
19/05 
05/07 
18/08 
04/10 
17/11 

Ten. Vidal Apresentou o resultado do trabalho de identificação de problemas e soluções, 
através do método do marco lógico utilizado na 18ª reunião ordinária. Convergiu os 
resultados em dois arquivos que enviará para os participantes analisarem o 
resultado final do trabalho e, se conveniente, dar sugestões. 
Explicou que há dois arquivos, um com os problemas e outro com as soluções, sendo 
que neste último fez algumas inserções de maneira a identificar possíveis ações 
iniciais para o processo das soluções. Estas ações podem sofrer alteração conforme o 
entendimento dos participantes. 
A partir das ações de base para as soluções, elencou as principais e dividiu em 
grupos. Apresentou a proposta de que os participantes se dividam conforme estes 
grupos para começar a trabalhar nestas ações.  
Os grupos elencados foram: 
 Condições nas estradas: que abrangeria condições viárias, pontos de parada, 

concessionárias, etc. 
 Estratégias de Ensino e Treinamentos: treinamentos para empresas e 

motoristas, legislação correlata, treinamentos básicos e especializados, 
aproximação com empresas através de sindicatos e associações. 

 Estatísticas: de acidentes, danos, excessos no frete, principais problemas, etc. 
 Legislações: de concessão, atendimento, treinamento, responsabilização 

ambiental, etc. 
 Saúde: Programa de saúde dos motoristas. 

 
A proposta será enviada para análise e sugestões. 
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A proposta de prosseguimento dos trabalhos é a de estabelecer os grupos de 
discussão, bem como continuar o desenvolvimento dos capítulos do Plano de 
Contingência (Ferroviário) e da Diretriz de Fiscalização (Ferroviário e Aquaviário). 
Para o prosseguimento imediato desta última tarefa, os órgãos deverão enviar as 
respectivas legislações utilizadas em cada situação. 

Ten. Vidal Enviará ofício para indicação dos membros do GT Licenciamento, sendo que já houve 
a indicação do IAP. 

Elisa Solicitou inclusão do DER no GT Licenciamento. 

Ten. Vidal Informou que o projeto NAPP que havia sido enviado ao Ministério do Meio 
Ambiente foi retomado novamente, e que a Secretaria da Fazenda sinalizou o 
depósito de contrapartida para início do projeto.  
Verificará as demandas com Scroccaro, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
que estava responsável pelo acompanhamento do projeto. 

Ten. Vidal Às 10h40min foi encerrada a reunião. 

DELIBERAÇÕES 

 Datas para as próximas reuniões: 
 19/05 
 05/07 
 18/08 
 04/10 
 17/11  

 Participantes devem indicar as legislações relacionadas à Fiscalização Ferroviária e Aquaviária. 
 Ten. Vidal enviará os ofícios solicitando indicação dos membros do GT licenciamento. 
 Ten. Vidal enviará os arquivos do marco lógico para os participantes analisarem e indicarem os 

grupos que podem ser formados para discussão de assuntos específicos.  

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Discussão dos grupos específicos de discussão. 
 Discussão das diretrizes de fiscalização.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 19 de maio de 2016. 
Horário: a 09h00min. 
Local: Local: SANEPAR – Sala Rio Iraí/Passaúna. 
Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, nº 1376, bairro Rebouças, Curitiba - PR. 
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