
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 

SECRETARIA EXECUTIVA 
 

Data: 20 de maio de 2013 

1ª Reunião da Secretaria Executiva da CE-P2R2 

Pauta: Apresentação da nova legislação referente ao estabelecimento, apresentação 
das primeiras demandas da Comissão. 

Participantes Margot Schmidt, Secretaria de Estado da Saúde – CIEVS; José Luiz Nishihara 
Pinto, Secretaria de Estado da Saúde – CIEVS. José Carlos Salgado, Instituto 
Ambiental do Paraná; Lisian L. Nais, Secretaria de Estado da Saúde – 
Odontologia; Miriam de Oliveira, Departamento de Estradas de Rodagem; 
Solange Serpe, SANEPAR; Rafael Cabral Gonçalves, SANEPAR; Celso Luiz Rubio, 
Secretaria Estadual de Saúde; Capitão Jonas Emmanuel Benghi Pinto, Corpo de 
Bombeiros; Ricardo Matsuo, Secretaria de Estado da Saude; Capitão Romero 
Nunes da Silva Filho, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 2º Tenente 
Marcos Vidal da Silva Júnior, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS: 

Responsável Assunto 

Cap. Romero Abertura da reunião 

Ten. Vidal Apresentação dos objetivos do Plano de Prevenção, Preparação e Resposta 
Rápida a Emergências com Produtos Químicos Perigosos (P2R2) estabelecidos 
pelo Governo Federal com a promulgação da Lei Federal nº 5.098/2004. 

Cap. Romero Apresentação dos dispositivos do Decreto Estadual 7.117/2013, que 
estabelece a CE-P2R2, fazendo paralelos com a antiga legislação (Decreto 
Estadual 4.299/2001). 

Cap. Romero Foi divulgada a demanda sobre a necessidade de estabelecimento do 
regulamento da CE-P2R2, e da definição da periodicidade das reuniões. 

Cap. 
Emmanuel 

Mostrou o mapeamento que realizou das áreas de armazenagem, transporte e 
manuseio, ressaltando a importância deste tipo de prática e da inclusão em 
banco de dados com georreferenciamento. 

Cap. Romero Necessidade de determinar os recursos detidos por cada instituição para os 
trabalhos referentes aos produtos perigosos: prevenção, preparação e 
resposta rápida. 

Salgado Responsabilidade das concessionárias com relação ao estabelecimento de 
estações com materiais, em áreas específicas, para atendimento a 
emergências com produtos perigosos, de maneira a não limitar o atendimento 
ao Corpo de Bombeiros e a cumprir a responsabilidade das concessionárias. 

DER Necessidade de convocar representantes do setor ambiental do DER para 
subsidiar com maiores informações para desenvolvimento dos trabalhos. 

SANEPAR Necessidade de um sistema de informação, citando, por exemplo, que já 
adquiriu materiais para uma primeira intervenção em emergências com 
produtos perigosos, que estão dispostos em algumas de suas regionais, e de 
que, apesar de não ser o órgão técnico para atendimento, pode auxiliar com 
equipamentos e informações. 

SANEPAR Necessidade de se definir todos os representantes, visto que alguns ainda não 
foram informados oficialmente, apenas informalmente. 

Cap. Romero Competências e funções da Secretaria Executiva para desenvolvimento dos 
trabalhos referentes ao estabelecido em lei. 

José Luiz Necessidade de estabelecer uma relação entre a CE-P2R2 e o comitê de 



Enfrentamento de Desastres da SESA, que atua de forma integrada no âmbito 
do atendimento médico. 

Margot Necessidade de capacitação destes gestores organizacionais e da necessidade 
de realizar um mapeamento de riscos e informações. 

Cap. Romero Necessidade de estruturação inicial da Comissão, através, primeiramente, do 
estabelecimento do regulamento. 

Margot Levantou a questão de necessidade de estabelecimento de um cronograma e 
planejamento estratégico do P2R2, para que sejam estipuladas as etapas a 
serem realizadas, visando a otimização do trabalho. 

Ten. Vidal Foi levantada a questão de que existe um plano de contingência estadual 
(formulado em 2008) que deverá ser atualizado. 

Cap. Romero Informação sobre a movimentação de produtos perigosos no estado, sendo 
citado inclusive o caso específico dos radiológicos no CIEVS. Devido à 
necessidade de existência de um espaço específico no ambiente institucional 
da defesa civil para os produtos perigosos e o acompanhamento das 
atividades. 

DELIBERAÇÕES 

Foi definido que será realizada reunião mensal da Comissão Estadual para tratamento das 
informações e ações desenvolvidas. 

É necessária a confirmação da nomeação dos participantes para representação dos órgãos. 

Deverá ser realizado um treinamento para todos os representantes da CE-P2R2 pelo Cap. 
Emmanuel para o nível Awareness (reconhecimento) de atendimento a produtos perigosos 
segundo a NFPA 472 

A próxima reunião será realizada dia 11 de junho de 2013. 

Os órgãos deverão trazer para a próxima reunião a vulnerabilidades de estrutura e recursos 
que possuem. 
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