
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

10ª Reunião do GT Empresas 

Data: 08 de agosto de 2019 

Horário Previsto 09h15min Início 09h35min 

Pauta:  Sistema de priorização (ranking) de empresas em relação a fiscalização para 

verificação da metodologia de fiscalização. 

Participantes: Carlos Alves de Oliveira, CRQ-IX; Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Ten. Marcos Vidal 

da Silva Junior, CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião apresentando a planilha completa elaborada para um grupo piloto 

empresas a partir de dados repassados pelos órgãos, na qual foram também inseridos 

dados referentes à distância das empresas em relação a unidades do Corpo de 

Bombeiros, a cursos de água, a comunidades. Sugeriu que se definam as empresas 

para se realizar a fiscalização integrada para avaliação do método. 

Carlos Apresentou a dinâmica de fiscalização do CRQ junto as empresas, informando que ao 

serem verificadas inconformidades nas fiscalizações que são correlatas a outros 

órgãos, estas são informadas aos órgãos competentes. Apresentou ainda que já 

ocorreram situações de o fiscal não ter a entrada permitida em empresa para realizar 

fiscalização, necessitando acionar autoridade policial para garantir sua entrada. 

Ten. Vidal Acrescentou que mesmo a autoridade policial deparando-se com esta demanda, por 

vezes não tem ciência da legislação penal que prevê a obstrução do agente fiscalizador 

em exercer sua função, sendo que poderiam ser  elencados  e dispostos no formulário 

de fiscalização os dispositivos legais que preveem essa ilicitude de obstrução. 

Ten. Vidal Apresentou que a metodologia de levantamento das empresas envolve o potencial de 

risco interno e externo, sendo o cenário mais crítico quando os dois cenários se 

apresentam desfavoráveis. Solicitou ao sr. Carlos a previsão legal de vinculação das 

empresas do setor estarem vinculadas ao CRQ. 

Carlos  Comprometeu-se a enviar a legislação correlata. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 11h00min. 

DELIBERAÇÕES 

 Definiu-se previamente a data de 05 de setembro 2019 para realização da fiscalização integrada 

para verificar a efetividade do método, sendo uma pela manhã e outra na parte da tarde. 

 Ajuste dos detalhes referente à fiscalização. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Resultados da aplicação do método; 

 Realização de Simulado. 

 



 

 

 

Carlos Alves de Oliveira 

CRQ-IX 

 

 

Murilo Cezar Nascimento 

CEDEC 

Ten. Marcos Vidal da Silva Junior 

CEPDEC 

 

 

 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 23 de outubro de 2019. 

Horário: 09h15min. 

Local: CRQ-PR. 

Endereço: Rua Monsenhor Celso 225, Centro, Curitiba-PR. 


