
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

3ª Reunião: GT – Empresas 

Data: 21 de maio de 2017 

Horário Previsto 09h00min Início 09h05min 

Pauta:  Avaliação dos encaminhamentos das ações de fiscalização de empresas. 

Participantes: Tiago de Souza Godoi Junior, CREA-PR; Letícia Uba da Silveira Maraschin, MPPR;  
Walter Kugler, QRQ IX; Carlos Alves de Oliveira, CRQ IX;  José Carlos Salgado, IAP; 
Nilson Jacoboski, PRF; 2º Ten. Guilherme R. Hreczuk; 1º Ten. Marcos Vidal da Silva 
Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião repassando que o Ten. Hrezuck, presente na reunião anterior, 
enviou as informações relativas à regularidade de segurança contra incêndio e 
pânico das empresas. 

Salgado Fez levantamento das empresas que possuem licenças.  
Informou que a fiscalização é difícil.  

Letícia Se posicionou com relação à municipalização das atividades de licenciamento, em 
que o Conselho está autorizando a atuação municipal, mesmo em casos em que a 
equipe técnica é reduzida, sendo que não haveria capacidade para realizar as ações 
de licenciamento. 

Salgado Indústrias influenciam os municípios do entorno. Arauco, por exemplo, atendia a 
legislação anterior, no entanto acabava atingindo as atividades nos municípios 
próximos também. Por isso é importante que o licenciamento seja realizado pelo 
IAP. 

Ten. Vidal Ver com o departamento de licenciamento e fiscalização como é processo realizado 
por eles. (Rossana) 

Salgado Com relação ao tempo de fiscalização, informou que, apesar da fiscalização in loco 
ser rápida, há necessidade de análise do processo anteriormente, o que pode levar 
dias ou semanas em alguns casos. 

CArlos Relatou visita à empresa Arauco, informando que anteriormente contatou a 
Novozumes para tentar agendar a vistia, não sendo possível.  
A empresa está há 2 anos sem acidentes de trabalho. 
Não há período prolongado de estocagem dos materiais. Por exemplo, o metanol 
utilizado é recebido e já destinado aos locais para utilização. 
Possuem carreta de atendimento a emergências que aconteçam fora da empresa 
também. Já chegaram a utilizá-la para dar o atendimento. 
Tem consciência do risco integrado com empresas limítrofes.  

Ten. Vidal Demandou se havia a base georreferenciadas das empresas. E sugeriu pesquisar 
onde possivelmente haja. 

Letícia Sugeriu a procura nas prefeituras, uma vez que a princípio ela deve ter o controle 
dos lotes georreferenciados. 

Marcos Águas está modificando a base de cadastramento georreferenciado. 

CArlos Comentou sobre o treinamento da brigada. 

Salgado Um grande problema, é a questão de empresas terceirizadas produzirem o 
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licenciamento, e depois não há responsável da empresa. 

CArlos Comentou sobre caso em que técnico foi em caso de vazamento de etanol e havia 
uma pessoa que estava querendo fazer solda. Há necessidade de fazer melhor o 
controle e informação. Dos envolvidos. 

JJéssica Comentou sobre o estudo feito junto com o Corpo de Bombeiros para levantamento 
das empresas de fertizilizante e produção de NPT específica. 

Tem, Vidal Comentou sobre as NPTs utilizadas para a produtos perigosos, utilizadas pelo corpo 
de bombeiros. 

Carlos Mostrou alguns arquivos relacionados com o atendimento a emergências da 
empresa, disponibilizada pela própria empresa. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 11h15min. 

DELIBERAÇÕES 

 Pesquisar inventário industrial sobre informações de registro de produtos químicos na 
empresa elencada.  

 Salgado irá levantará informações sobre licenciamento ambiental e plano de emergência 
das empresas levantadas pelo CRQ. 

 Ten. Hreczuk  levantará informações sobre certifica do de vistoria do Corpo de Bombeiros e 
levantará os projetos das empresas elencadas para visita, entre as empresas levantadas 
pelo CRQ. 

 Tiago fará o levantamento de informações sobre outros profissionais e registros 
relacionados com as empresas levantadas pelo CRQ. 

 Ten. Vidal verificará com a Receita Estadual e Federal sobre o controle dos produtos e a 
possibilidade de cessão das informações de entrada e saída de produtos químicos. 

 Carlos enviará a lista de empresas para que Ten. Vidal encaminhe aos outros participantes 
para levantamento de dados.  

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Verificação de dados e visita a empresa.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 13 de junho de 2017. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: CRQ. 
Endereço: Rua Monsenhor Celso, 225, Centro, Curitiba. 
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