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ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

5ª Reunião: GT – Empresas 

Data: 5 de setembro de 2017 

Horário Previsto 09h00min Início 09h20min 

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

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

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Houve discussão sobre os pontos levantados na visita à Arauco, sendo sugerida a 
revisão do protocolo de fiscalização. 
O protocolo será enviado aos participantes do GT para a revisão. 

Carlos Sugeriu, após a atualização da Diretriz de Fiscalização, realizar nova fiscalização para 
aplicação do protocolo. 

Ten. Vidal Comentou sobre evento em Cascavel de encontro dos PAMs (Planos de Auxílio Mútuo) 
em todo o Paraná. Houve apresentação rápida das ações de cada PAM. A proposta 
seria integrar mais todos os existentes no Paraná.  
No evento também houve a apresentação sobre a questão do Poder de Polícia do 
bombeiro na questão de fiscalização. Recuperará as anotações e fará contato com o 
responsável pela palestra para alinhar as possibilidades de montar o referencial legal 
para esta atuação de todos os órgãos, conforme suas responsabilidades legais.  
Sugeriu montar também um manual, que pode ser utilizado também para 
sensibilização dos PAMs, sobre os pontos que devem ser priorizados para garantir a 
segurança nas empresas.  

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h20min. 

DELIBERAÇÕES 

 Ten. Vidal enviará diretriz de fiscalização de empresas para revisão. 
 Carlos enviará os dados dos responsáveis técnicos das empresas de Araucária. 
 Verificará a questão da legalidade da atuação na fiscalização. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Discussão sobre a diretriz de fiscalização e legalidade da fiscalização.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 19 de outubro de 2017. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: CRQ. 
Endereço: Rua Monsenhor Celso, 225, Centro, Curitiba. 



 

 

 

 


