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ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

4ª Reunião: GT – Empresas 

Data: 27 de julho de 2017 

Horário Previsto 09h00min Início 09h15min 

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

Participantes: Carlos Alves de Oliveira, CRQ IX;  Jéssica Jakubiak Bento, EB; 1º Ten. Marcos Vidal da 
Silva Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou comentando sobre a visita à APPA e ao TCP, ambos em Paranaguá, 
comentando sobre os aspectos que achou relevante. Ressaltou que, apesar de haver 
cuidado e preocupação, há ainda falhas, principalmente nos procedimentos dos 
trabalhadores.  

Carlos Irá reiterar os contatos com a Arauco para acertar a visita.  

Ten. Vidal Comentou sobre a questão do Sistema GHS (Globally Harmonized System), que visa 
padronizar a informação de risco entre os países. Irá enviar o arquivo aos 
participantes.  

Carlos Sugeriu para que os participantes da visita tenham acesso ao documento de 
procedimentos da Arauco antes da visita para conhecerem e poderem fazer uma 
análise melhor. 

Ten. Vidal Fará o envio destes documentos e da diretriz de fiscalização em empresas, para que 
também possa ser analisada a sua aplicabilidade.  

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h15min. 

DELIBERAÇÕES 

 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 os dados dos responsáveis técnicos das empresas de Araucária. 
 Carlos fará as gestões para a marcação da visita.  
 Ten. Vidal enviará os arquivos do GHS. 
 Ten. Vidal enviará os arquivos para a visita aos participantes.  

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Verificação de dados e visita a empresa.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 5 de setembro de 2017. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: CRQ. 
Endereço: Rua Monsenhor Celso, 225, Centro, Curitiba. 
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