
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

24ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 14 de dezembro de 2016 

Horário Previsto 09h00min Início 09h20min 

Pauta:  Planejamento 2017. 
 Comunicado Técnico nº 001/16. 

Participantes: Alysson Miranda Prezibella, ANTT; Cap. Álvaro Gruntowski, BPMA; Walter Kugler, 
CRQ; Narayana Rohn Cardozo, DER; Jéssica J. Bento, EB; Adolfo Marciano Tachini 
Souza, EB; Fabio Augusto Giannini, ANTAQ; José Carlos Salgado, IAP ; Tiago 
Massaneiro Sucek, SANEPAR ; Paula Broering Gomes Pinheiro, MPPR; Patrícia 
Oliveira Pereira, DER; Tiago de Souza Godoi Jr, CREA-PR; Rosana Scaramella, DER; 
Ten. Marcos Vidal da Silva Jr, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião apresentando a pauta. 
Falou sobre o planejamento para 2017, iniciando com as reuniões com os seis 
Grupos de Trabalho e na sequência a da CEP2R2. A proposta é a de haver uma 
reunião por semana com os grupos, em ordem. Serão feitas as preparações e 
convocação dos órgãos no início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro, com início 
das reuniões em março. 
Apresentou os objetivos sugeridos para cada grupo de trabalho, para iniciar as 
discussões. Os Grupos de Trabalho deverão estabelecer seus cronogramas e 
objetivos na primeira reunião do ano.  
Apresentou o calendário de reuniões para 2017, com definição das datas para cada 
reunião e cada Grupo de Trabalho.  
Reforçou que serão enviados e-mails para cada órgão confirmando a participação 
em cada grupo. Após isso serão oficiados. Ressaltou também a importância da 
indicação de mais pessoas para participar dos grupos, de maneira que não 
sobrecarregue os indicados. 

Paula Questionou sobre a rotatividade das reuniões com relação a lugares. 

Ten. Vidal A decisão deverá ser dos grupos, porém é indicado que haja a rotatividade de pelo 
menos três lugares, para que os participantes conheçam as sedes dos demais.  

Ten. Vidal Apresentou o Comunicado Técnico elaborado a partir das reuniões do GT Rodoviário 
para aprovação. O Comunicado expõe o entendimento do grupo sobre a 
implantação das medidas de redução de acidentes relacionadas a área de escape, 
sinalização e emergência e radares. 

Fabio  Sugeriu que seja inserida a deliberação de que deve ser indicado um cronograma 

pelos responsáveis para que as ações possam ser acompanhadas pela CEP2R2, sendo 

acatada a sugestão. 

Ten. Vidal O documento foi aprovado e será assinado e enviado para todos os órgãos 
envolvidos no processo de liberação e instalação das estruturas previstas no 
comunicado. 

Ten. Vidal Apresentou o relatório da ação de fiscalização rodoviária do CODESUL – Operação 
Diamante de Hommel, que será enviado a todos. 
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Será também definido o calendário de fiscalizações juntamente com as regionais da 
Defesa Civil, com fiscalizações rodoviárias, fiscalizações em empresas e em outros 
modais, adaptando-se às peculiaridades da região. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h30min. 

DELIBERAÇÕES 

 O Comunicado Técnico foi aprovado e, será enviado aos órgãos envolvidos com o 

licenciamento ambiental e autorização para implantação da obra.  

 Foi aprovado o calendário para realização das reuniões dos grupos, que será enviado em 

anexo a este documento. 

 Serão realizadas as gerências para a convocação e articulação para as reuniões nos meses de 

janeiro e fevereiro.  

 O Relatório da Operação Diamante de Hommel será enviada a todos os participantes por e-

mail. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Alteração do Regimento Interno. 
 Andamento da reunião dos grupos. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 30 de março de 2017. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: A definir. 
Endereço: A definir. 



 

 


