
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 

SECRETARIA EXECUTIVA  

Data: 11 de junho de 2013 

2ª Reunião da Secretaria Executiva da CE-P2R2 

Pauta: Apresentação do cronograma de atividades proposto para conseguir recursos 
através do projeto de Fortalecimento de Riscos e Desastres (FGRD) e 
desenvolvê-las; Definição do Regulamento Interno da CEP2R2. 

Participantes Margot Schmidt, Secretaria de Estado da Saúde – CIEVS; José Carlos Salgado, 
Instituto Ambiental do Paraná; Miriam de Oliveira, Departamento de Estradas 
de Rodagem; Solange Serpe, SANEPAR; Capitão Jonas Emmanuel Benghi Pinto, 
Corpo de Bombeiros; Reginaldo Joaquim de Souza, SEMA; 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 Apresentou Sr. Reginaldo, representante da SEMA que é assessor do projeto 
de Fortalecimento e Gestão de Riscos e Desastres no Paraná. 

Reginaldo Apresentação sobre o que é o projeto FGRD, citando que visa o financiamento 
de ações de gestão de risco pelo Banco Mundial, reiterando que em um 
primeiro momento não havia previsão de financiamento de ações para riscos 
antropológicos/tecnológicos. 
Demonstrou a estrutura da CEP2R2, e citou que as decisões deverão ser 
tomadas pela Secretaria Executiva para definição de ações. 

Cap. Romero Necessidade de estabelecimento geral do Plano com cronograma de 
desenvolvimento de ações para a obtenção de recursos através do programa 
FGRD. 

Cap. 
Emmanuel 

Comentou a necessidade de garantia de efetividade das previsões dispostas 
nos planejamentos desenvolvidos. 

Reginaldo Demonstrou como está estruturado o plano e o cronograma preliminar de 
ações que deve ser ratificado ou retificado pela comissão. 

Cap. Romero Demonstração da proposição do cronograma de desenvolvimento das 
atividades, comentando que está estruturado de forma lógica para o 
desenvolvimento de mapeamento de risco para possibilitar a construção de 
um arcabouço de informações que poderá ser utilizada para a apresentação de 
projetos tanto ao programa relativo ao FGRD como outros que surjam. 
 

Cap. 
Emmanuel 

Sugeriu à CEDEC que suspenda as operações de fiscalizações rodoviárias por 
determinado tempo para a realização do mapeamento das empresas que 
produzem, armazenam ou utilizam produtos perigosos no Paraná. 
Reiterou também necessidade de estabelecer uma metodologia para o Estado 
no que se refere a atendimento a produtos perigosos, se propondo a, na 
próxima reunião, realizar um treinamento do nível “awareness” para produtos 
perigosos. 

Reginaldo Ressaltou que a CEP2R2 deverá definir se as etapas descritas no cronograma 
preliminar são condizentes 

Miriam Ressaltou a importância do trabalho de mapeamento para definição das rotas 
de movimentação de produtos perigosos. 

Margot Reiterou a necessidade de estruturação das ações de acordo como o 



desenvolvimento lógico de planejamento estratégico, prevendo as ações 
definitivas após o mapeamento de riscos. 

Reginaldo  Reiterou que o recurso proveniente do FGRD já está em movimentação, 
havendo necessidade de celeridade para definição preliminar das etapas de 
trabalho. 

Solange Questionou sobre o tempo de desenvolvimento previsto para captação de 
recursos do FGRD. 

Cap. Romero Ressaltou que já há várias frentes de trabalho do FGRD em desenvolvimento, e 
só atualmente foi aberta a linha de crédito para os riscos tecnológicos, sendo 
necessária a definição célere das demandas e ações a serem desenvolvidas 
para que se possa encaminhar ao programa FGRD. 

Reginaldo Já foi encaminhada a justificativa sobre o desenvolvimento das atividades de 
produtos perigosos, sendo necessária a previsão do plano de trabalho. 

Solange Questionou sobre os valores disponíveis. 

Cap. Romero Sugeriu marcar uma reunião com os gestores do projeto do FGRD para explicar 
os pormenores de desenvolvimento do projeto. 
Ficou definida como data para  

Cap. 
Emmanuel 

Realizou a demonstração dos do mapeamento de produtos perigosos com a 
utilização da ferramenta do Google e a necessidade de integração das 
informações, sugerindo, para este fim a utilização do SISDC. 

Cap. 
Emmanuel 

Sugeriu para o treinamento o deslocamento a Paranaguá onde há os materiais. 

Cap. Romero CEDEC se responsabilizará pela disponibilização de viatura para auxílio do 
transporte à Paranaguá para o treinamento. 

Solange Possui o termo de referência da contratação de empresa para capacitação de 
pessoal que foi realizada na SANEPAR, podendo disponibilizá-lo para a 
contratação de treinamento para as instituições integrantes do P2R2. 

Ten. Vidal Ressaltou que será necessário avaliar o termo delimitando os objetivos e focos 
das instituições para que haja efetividade no desenvolvimento desta ação. 

Salgado Ressaltou a necessidade de foco trazida pelo Ten. Vidal citando a realidade do 
IAP quanto à característica do pessoal de atendimento a emergência. 

Cap. Romero O foco de cada instituição é realmente diferente, não obstante há a 
necessidade de conhecimento básico por todas as instituições no que tange ao 
atendimento a emergências com produtos perigosos. 

Cap. Romero Institui o foco da reunião para definição do regulamento, que foi discutido 
entre os membros presentes. 

Cap. Romero Foi definido que os nomes para a composição dos núcleos específicos da 
CEP2R2 deverá ser indicado pelos responsáveis dos órgãos. 

Cap. 
Emmanuel 

Sugeriu que haja um espaço disponibilizado no SISDC que possibilite o 
cadastramento da movimentação de produtos perigosos no Estado. 
Ressaltou a necessidade de presença do suplente nas reuniões para que não 
haja perda de informações pelos responsáveis das instituições. 

DELIBERAÇÕES 

Será marcada reunião Capitão Pinheiro e Sr. Rubel, gestores do projeto do FGRD, a ser 
realizada dia 21 de junho às 09h00min. – Cap. Romero fará contato com Cap. Pinheiro e Sr. 
Reginaldo fará contato com Sr. Rubel. 

Para composição dos núcleos específicos da CEP2R2, os órgãos deverão indicar os 
representantes 

Haverá o treinamento em Paranaguá na realização da próxima reunião da CEP2R2 (após a 
apresentação dos gestores do FGRD), a CEDEC irá providenciar uma van como transporte para 
o translado de Curitiba a Paranaguá para realização do treinamento. 



Aprovado o Regulamento Interno que deverá ser encaminhado para publicação via resolução 
do Coordenador Estadual de Defesa Civil em virtude das disposições legais (o regulamento está 
anexo à esta ata). 

 

 

Margot Schmidt, 

Secretaria de Estado da Saúde – CIEVS. 

 

 

 

José Carlos Salgado, 

Instituto Ambiental do Paraná. 

 

 

Miriam de Oliveira, 

Departamento de Estradas de Rodagem. 

 

 

Solange Serpe, 

SANEPAR. 

 

Reginaldo Joaquim de Souza, 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos 

 

 

Capitão QOBM Jonas Emmanuel Benghi Pinto, 

Corpo de Bombeiros. 

 

 

Capitão QOBM Romero Nunes da Silva Filho, 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

 

 

2º Tenente QOBM Marcos Vidal da Silva Júnior, 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

 

 


