
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

1ª Reunião: GT – Insumos Agrícolas (TRPP) 

Data: 22 de março de 2017 

Horário Previsto 09h00min Início 09h20min 

Pauta:  Apresentação da proposta de trabalho para o Grupo. 

Participantes: 1º Ten. Karolyne Alice de Castro, Corpo de Bombeiros; Ellery R. Garbelini, MPPR; 1º 
Ten. Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião com a contextualização do Grupo de Trabalho. 
O foco do Grupo é a tratar sobre agrotóxicos, principalmente. Sobre a questão dos 
fertilizantes, em conversa com o pessoal do exército, responsável pela fiscalização de 
produtos controlados, provavelmente será encarado por eles como fiscalização em 
empresas, assim esta questão ainda está pendente.  
Comentou sobre a importância da participação da Adapar no GT por serem os 
responsáveis pela fiscalização.  
Nas primeiras reuniões da Comissão foi feita uma apresentação e mostrado um 
relatório da Adapar sobre a fiscalização e problemas com agrotóxicos. Irá enviar aos 
participantes o arquivo para conhecimento. 

Ellery Comentou sobre uma proposta de um engenheiro agrônomo sobre a aplicação de 
agrotóxicos apenas por pessoal especializado. Pesquisará a informação para trazer 
ao grupo. 

Ten. Vidal Comentou sobre é uma situação que tem ser avaliada pela modificação na estrutura 
econômica. Talvez também fosse interessante a atuação educativa com os 
agricultores, pois é difícil modificar esta cultura sobre a aplicação do agrotóxico. 

Ellery Ressaltou a importância da participação da Emater no grupo, pois são as pessoas que 
tem aproximação com os agricultores e passam instruções a eles sobre processos 
agrícolas.  

Alice Não há normas específicas para a liberação do Corpo de Bombeiros com relação a 
estas situações, ainda. Seria interessante trazer esta informação das discussões. 

Vidal Convidará Emater para participar do grupo. 
Irá entra em contato com Adapar sobre a participação no Grupo e sobre dados de 
agrotóxicos.  
Fará contato com IAP, pois há informação de que há um grupo de discussão de 
agrotóxicos formado pelo órgão. A ideia seria trazer a discussão para o GT.  
Comentou também a possibilidade de incluir informações pecuárias, pois o Professor 
Waldir, que esteve presente e outro grupo, comentou sobre problemas com a 
destinação de embalagens muito parecida com a questão dos agrotóxicos. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 11h00min. 

DELIBERAÇÕES 

 Ten. Vidal fará contato com IAP, ADAPAR e EMATER. 
 Enviará arquivos referentes ao relatório de agrotóxicos da ADAPAR. 
 Ellery verificará situação do engenheiro agrônomo para trazer as informações. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 
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  Diretrizes de fiscalização de agrotóxicos do IAP. 
 Revisão da Política de Resíduos Sólidos.  
 Ações de fiscalização de agrotóxicos pela ADAPAR. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 17 maio de 2017. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: ADAPAR. 
Endereço: Rua dos Funcionários, nº 1.559, Cabral, Curitiba-PR. 


