
 

 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

9ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 13 de maio de 2014 

Horário Previsto 09h00min início 09h25min 

Pauta:  Apresentação do GIR (programa da Celepar para gerenciar eventos). 
 Apresentação dos trabalhos referentes às Conferências Regionais para 

definição das estratégias de realização destas, e posterior formulação do Plano 
Estadual de Gestão de Riscos de Produtos Perigosos. 

 Análise das propostas da Comissão para realização dos encaminhamentos do 
item anterior. 

 FGRD - Retorno sobre a lista de convidados, locais físicos e datas para 
workshops. 

 Definição de órgãos que serão convidados. 
 

Participantes: 1º Ten. QOPM Marcel Elias dos Santos, BPMA; Cap. QOBM Jonas Emmanuel Benghi 
Pinto, Corpo de Bombeiros; Miriam de Oliveira, DER; Emerson Brummer Machado, 
PRF; Rafael Cabral, SANEPAR; Rodrigo Battiston, SEST SENAT; Marciel Lohamann, 
SIMEPAR; Mariam el Tasse, ADAPAR; Jetro Turan Salvador, ADAPAR; Narayana Rohn 
Cardoso, DER; Luciane M.S. de Almeida, MPPR; Elisa Beatriz T. Ribas, DER; José Luiz 
Nishihara, SESA; Cap. QOBM Romero Nunes da Silva Filho, CEPDEC; 1º Ten. QOBM 
Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. Romero Às 09h25min Iniciou a reunião. Realizou a demonstração do programa GIR – Gestão 
Integrada de Relacionamento, da CELEPAR. Salientou que a CEPDEC já começou a 
utilizar o programa, e que solicitou para que a CELEPAR fizesse o cadastro dos 
componentes do P2R2 para tentativa de fazer a marcação das reuniões através da 
ferramenta. O programa como agenda, e também possibilita o controle de 
informação sobre a realização das reuniões. A ideia de implantação deste programa 
é também a diminuição da produção de documentação como ofícios para realizar a 
marcação das reuniões – mesmo assim, se for necessário, estes também serão 
produzidos. Na lista de presença que será repassada, os presentes deverão marcar 
na lista de presença o e-mail onde querem receber os avisos, bem como o celular 
em que poderão receber as informações. 

Cap. Romero Sobre os workshops regionais que serão realizados, conforme o tema proposto na 
última reunião. Seu objetivo é promover o envolvimento das pessoas e/ou 
instituições que possuam algum tipo de envolvimento com o tema produtos 
perigosos, de maneira que elas participem do evento e exponham suas ideias e seus 
problemas, subsidiando a melhoria no sistema de todo o Estado.  
Foi disponibilizado um pequeno recurso para a realização das conferências. Em vista 
disto, foi necessário que se desenhasse um termo de referência para a descrever a 
aplicação deste recurso. Serão apresentados agora este termo de referência e o 
plano de metodologia proposta para que sejam discutidas e validadas. Serão 
elencados na apresentação os principais pontos, e o documento completo será 



enviado integralmente, por e-mail a todos. Os principais objetivos elencados no 
projeto são: 

 Promover discussão e planejamento participativo em torno do tema, utilizando a 
metodologia participativa do Marco Lógico; 

 Extrair, a partir da metodologia do Marco Lógico, as propostas de ações que contribuirão 
para a Gestão Integrada de Riscos envolvendo produtos perigosos no Estado; 

 Elaboração de Relatório Parcial baseado nas discussões geradas a partir dos Workshops, pelo 
Coordenador. 

 Elaboração de uma proposta final de ações com intuito de subsidiar a comissão Estadual, CE 
P2R2/PR, para definição do documento final do projeto P2R2;   

 Disponibilizar em meio digital e meio físico as informações geradas nos workshops a fim de 
subsidiar a consolidação do projeto P2R2/PR. 

Os workshops serão quatro, e serão realizados nas cidades de Curitiba, Cascavel, 
Londrina e Maringá, em instalações do SEST SENAT, Corpo de Bombeiros e 
Faculdade FAMMA. 

Battiston Perguntou se as reuniões previstas para acontecer no SEST/SENAT já tiveram os 
locais agendados. 

Cap. Romero Respondeu que os locais já estão agendados.  
Foi demonstrada a metodologia que deve seguir o documento que será produzido 
como produto dos workshops, devendo possuir todos os elementos discriminados 
no termo de referência.  
A primeira previsão do termo de referência descrevia um profissional para aplicar a 
metodologia para desenvolver os workshops. Mas, uma vez que o Ten. Vidal já 
utilizou a ferramenta, optou-se por desenvolver a metodologia a partir dos 
profissionais do Estado, com contratação apenas de profissional que faça a 
organização do evento e a compilação das informações formatando o documento 
final dos workshops. Desta maneira, os custos previstos para a realização dos 
workshops diminuirão consideravelmente. 

Ten. Vidal Fez a apresentação da metodologia do Marco Lógico como proposição para os 
Workshops. Explicou que a metodologia se divide em duas etapas, análise e 
planejamento, sendo que durante os workshops se focará no desenvolvimento da 
etapa de análise para a identificação de problemas e formulação de propostas de 
ação.  
Para a realização dos trabalhos do workshop, foi mostrada a proposta de 
cronograma de desenvolvimento das atividades, de maneira que os trabalhos sejam 
desenvolvidos a partir da manhã. Para o desenvolvimento dos trabalhos, os 
participantes deverão ser divididos em três grupos de acordo com as vertentes 
preconizadas pelo P2R2, isto é, Prevenção, Preparação e Resposta Rápida.  
Em cada um destes grupos, foram identificados assuntos principais, agrupados por 
afinidade em três problemas centrais em cada ramo do P2R2. Os participantes serão 
divididos nestes grupos para então discutir os assuntos previstos para cada um 
deles. Os assuntos previstos são aqueles que constam na apresentação.   

Cabral Sobre a apresentação da metodologia, sugeriu que as pessoas participantes nos 
workshops referenciem os custos de cada solução, como evidenciado na matriz 
lógica presente na apresentação, mesmo que de maneira “grosseira”, pois isto pode 
subsidiar o conhecimento sobre as propostas fomentadas no que se refere ao seu 
potencial de implementação consoante o aspecto financeiro. Isto pode facilitar o 
processo de entendimento das necessidades. 

Ten. Vidal Concorda com a importância do levantamento deste aspecto já durante a realização 
dos workshops. 
Fez a discriminação dos problemas referentes a cada vertente mostrando quais 
eram os temas propostos. 



Cap. Romero Solicitou aos presentes que fizessem a pronunciação sobre os assuntos 
apresentados, e se haveria alguma sugestão de alteração ou se o que foi 
apresentado seria validado como está. 

Cabral Solicitou para que na apresentação, onde se define um dos problemas que são 
assunto do tema prevenção, a descrição fosse alterada para abranger além das 
estruturas os equipamentos para prevenção de acidentes. 

Cap. Romero É importante toda a participação da Comissão e dos órgãos que serão convidados 
para participar dos workshops, pois o desenvolvimento de um projeto desta 
maneira poderá subsidiar outras ações posteriores a nível de estado, no que se 
refere ao desenvolvimento dos projetos do Banco Mundial, ficando como 
referência. 

Marciel Propôs a definição do grupo que cada participantes deve integrar, de maneira a 
evitar que haja uma migração exacerbada de participantes para um grupo 
específico, bem como para garantir que as pessoas que mais tem relação com cada 
tema estejam presentes nestes.  

José Luiz Propôs que as pessoas de um mesmo órgão sejam divididas entre os grupos, de 
maneira a construir os grupos heterogeneamente e prover a possibilidade de 
discussões.  

Jetro Propôs a divisão já definida para facilitar a divisão.  
Sugeriu, ainda, a definição, durante os próprios workshops, das propostas mais 
relevantes, de maneira que os próprios participantes elencassem as propostas 
segundo sua prioridade. 

Ten. Vidal Irá enviar a lista dos órgãos e instituições que deverão ser convidados para 
participar dos workshops, para que as listas sejam revisadas e respondidas pelos 
representantes da CEP2R2. 

Cap. Romero É importante que os órgãos apresentem as listas dos órgãos que acham importante 
que sejam convidados para que haja a abrangência que deve ter. 

Cabral Sugeriu o convite aos presidentes dos conselhos de bacias hidrológicas regionais. 

Ten. Vidal As 10h45min foi encerrada a reunião. 

DELIBERAÇÕES 

Serão enviados os arquivos aos participantes da CEP2R2, para que, ainda esta semana dêem suas 
opiniões sobre os documentos que nortearão a realização dos workshops. Os documentos são: 
- Termo de Referência. 
- Descrição da proposta de metodologia dos workshops. 
- Apresentação feita na 9ª reunião CEP2R2. 
- Guia Método do Marco Lógico. 
As respostas deverão ser feitas até sexta-feira, uma vez que há necessidade de celeridade nos 
processos de desenvolvimento dos workshops e prosseguimento do processo de contratação de 
serviços. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Apresentação sobre como está o desenvolvimento do projeto P2R2 sendo desenvolvido junto ao 
Ministério do Meio Ambiente. (responsável – SANEPAR, Cabral). 

 
DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 22 de julho de 2014 
Horário: 09h00min 
Local: Palácio das Araucárias – Auditório Mário Lobo 
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - Centro Cívico. 
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