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23ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 5 de outubro de 2016 

Horário Previsto 09h00min Início 09h20min 

Pauta:  Ações de melhoria sobre a 

Participantes: Thiago Fernando Bonetti, ANTAQ; Cap. Álvaro Gruntowski, BPMA; Walter Kugler, 
CRQ; Narayana Rohn Cardozo, DER; Tania Rumi Muraoka, IBAMA; Paula Broering 
Gomes Pinheiro, MPPR; Rodrigo Battiston, SEST/SENAT; Patrícia Oliveira Pereira, 
DER; Jean R. G. Andrade, SANEPAR; Marcos Del Ré Fernandes, SANEPAR; José 
Antonio Fria de Brito, IAP; João Jubery, REER; Tiago de Souza Godoi Jr, CREA-PR; 
Celso Luiz Rúbio, SESA; Giselle de Andrade Colle, AGEPAR; Newton Camargo, 
AGEPAR; Rosana Scaramella, DER; Elisa Beatriz T. Ribas, DER; Ten. Marcos Vidal da 
Silva Jr, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião contextualizando o tema das últimas reuniões que se concentraram 
na discussão do acidente ocorrido na BR 277 e nas das propostas para mitigação de 
riscos nas rodovias. Foi realizada uma reunião com a Comissão de maneira geral, 
para esta discussão, e uma reunião com o grupo reduzido com os principais órgãos e 
instituições envolvidas, que discutiram as ações a curto prazo que poderiam ser 
implementadas.   
Este grupo menor discutiu as ações e chegou a algumas deliberações sobre ações a 
serem tomadas. Estas deliberações deverão ser realizadas a partir de comunicado 
técnico, conforme previsto no regimento interno da comissão. 

Rosana Lembrou que a estratégia da confecção do comunicado técnico é a de ganhar força 
para a apresentação dos trabalhos. Mas ele deve ser aprovado na reunião pela 
Comissão.  

Newton Lembrou que é importante levar estas deliberações para os responsáveis no DER, 
para que tenham andamento político.  

Ten. Vidal Tendo em vista o andamento destas últimas reuniões, propôs, visando uma melhor 
dinâmica dos trabalhos da Comissão, que sejam criados os grupos de trabalho para 
discutir os assuntos de maneira mais rápida. 
Estes grupos seriam divididos, de maneira geral, de acordo com os diferentes modais 
e em alguns assuntos específicos. Ainda assim, haverá um momento em que as 
informações deverão transitar entre grupos já que as diferentes situações se 
relacionam entre si, e podem afetar outros modais.  Um exemplo é a questão de 
treinamento, que influencia em todos as atividades envolvendo produtos perigosos, 
e que deverá receber informações dos grupos sobre os problemas e necessidades a 
fim de discutir possíveis soluções. 
Assim, cada grupo faria as discussões mais especificamente, sem interrupções nos 
assuntos, e emitiria os pareceres para serem aprovados na comissão.  
Os grupos propostos são: 
 RODOVIÁRIO; FERROVIÁRIO; AQUAVIÁRIO; EMPRESAS; INSUMOS AGRÍCOLAS; 

ENSINO E TREINAMENTO 

 



Walter Pontuou que é importante ter mente o papel dos órgãos consultivos, que estarão 
presentes nas discussões mais variadas. O produto perigoso em si estará envolvido 
em todos os modais, independente de qual seja.  

Tiago Há diversas comissões dentro do CREA, a exemplo da que trata sobre fertilizantes, 
que podem participar dos grupos. 

Jubery Afirmou que seria importante a participação do Ministério Público em todas os 
Grupos, uma vez que é quem tem poder de fazer cobranças para o cumprimento das 
ações.  

Paula Concorda que o Ministério Público deve estar envolvido nestas ações, porém é difícil 
que haja a participação em todos os grupos. Pode-se realizar uma reunião para 
definir a estratégia que poderia ser adotada para circular estas informações no 
Ministério Público.  

Ten. Vidal As deliberações definidas na Comissão, que é técnica, podem ser levadas a outras 
instâncias de gestão. Por exemplo, a Comissão tem parte no Conselho Estadual de 
Proteção e Defesa Civil, onde podem ser apresentadas as deliberações para que 
tenham maior apoio. 
Além disso, as propostas podem ser levadas também ao CODESUL (Conselho de 
Estados do Sul) para proposição. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 12h10min. 

DELIBERAÇÕES 

 Serão formados Grupos de Trabalho específicos, que deverão ter reuniões mensais. Os 

resultados das reuniões serão apresentados à reunião geral da CEP2R2. 

 Os grupos definidos, e instituições sugeridas para compô-los são: 

 RODOVIÁRIO: ANTT, PRF, BPRV, DER, AGEPAR, ABCR, DNIT, IAP, IBAMA, CREA (rod)  

 FERROVIÁRIO: ANTT, IAP, FERROESTE, RUMO, CREA (ferrov.)   

 AQUAVIÁRIO: ANTAQ, MARINHA, APPA, IBAMA, Representantes TERMINAIS 

PRIVADOS/operadores, 8ª CORPDEC – (verificar com antaq de Santos), UFPR (Centro de estudos 

do mar), federação estadual de pescadores  

 EMPRESAS: CREA, CB, IPEM, IAP, IBAMA, CRQ,   

 INSUMOS AGRÍCOLAS: ADAPAR, EB, CB, IAP, IBAMA, SESA, CREA (fertiliz)  

 ENSINO E TREINAMENTO: CRQ, SEST/SENAT, DETRAN, PRF, BPRV, CB, UFPR, concessionárias 

  A CEP2R2 deverá se reunir em períodos de quatro meses. 

 Ten. Vidal elaborará proposta de modificação do regimento interno para se adequar à decisão 

de diminuir a quantidade de reuniões gerais da comissão, intensificando a reunião dos grupos. 

 Paula (MPPR) marcará reunião para definir a melhor maneira de repassar as informações 

sobre as deliberações tomadas ao Ministério Público. 

 Ten. Vidal marcará reuniões com os Grupos de Trabalho de maneira a iniciar a organização 

destes grupos. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Implementação dos Grupos de Trabalho 
 Aprovação do Comunicado Técnico do Grupo de Trabalho Rodoviário 
 Apresentação da proposta de modificação do regimento interno. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 14 de dezembro de 2016. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: Auditório Mário Lobo – Palácio das Araucárias. 
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, Centro Cívico, Curitiba. 
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