
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

11ª Reunião do GT Empresas 

Data: 25 de outubro de 2019 

Horário Previsto 09h15min Início 09h25min 

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

verificação da metodologia de fiscalização. 

 Visita Técnica realizada em Araucária em 5 de setembro. 

 Ações para o ano de 2020. 

Participantes: Carlos Alves de Oliveira, CRQ-IX; Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Sd Lorena Eliz 

Giacomozzi, CEDEC; Ellery R. Garbelini, MPPR; Debora Cordeiro Machado, SESA; 

Andrea Aristides, SESA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião realizando a leitura da Ata da reunião anterior, e na sequência 

apresentou a planilha completa elaborada para o grupo piloto empresas localizado no 

município de Araucária, 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, a partir do qual foram 

definidas as empresas para visita técnica realizada em 5 setembro 2019, com objetivo 

principal de auxiliar na validação da metodologia.  

Cap. 

Nascimento 

Apresentou o Relatório elaborado referente a cada empresa, decorrente da visita 

técnica de 5 setembro, identificando a percepção de cada órgão em relação a possível 

contribuição com a tabela de priorização (inserção, adequação, supressão) de 

parâmetros que possa contribuir com a identificação potencial de risco das empresas. 

Carlos Posicionou que os 2 itens referente ao registro da empresa junto ao CRQ e presença 

de um responsável técnico são suficientes e adequados pelo CRQ. 

Debora Posicionou que seria pertinente inserir se houve registro de óbitos e/ou acidentes, 

sendo que a SESA tem acesso a essas informações. Acrescentou ainda que 

futuramente poderá ser inserido ainda se possui processo administrativo junto a SESA 

referente a acidentes, pois as informações ainda não se encontram integralmente 

sistematizadas. 

Andrea Acrescentou que um prazo adequado para abordagem/levantamento para compor a 

tabela de priorização em relação aos óbitos e acidentes seriam os últimos 5 anos. 

Debora Afirmou que pode ser verificado junto ao Centro de Informações de Intoxicação – 

CIT, em relação aos registros, com vistas a possibilidade de ser definido quais os 

produtos ou ainda quais os ramos da indústria seriam os prioritários por ter maior 

potencial de risco em relação a acidentes.  

Cap. 

Nascimento 

Questionou se algum órgão possui registro em relação a certificação das empresas 

(Sasmaq / ISO 9001/ ISSO 14001) 



 

 

Carlos Prontificou-se a verificar se no CRQ tem como verificar a certificação das empresas. 

Cap. 

Nascimento 

Perguntou se haveria mais alguma sugestão de critério a ser inserido ou suprimido 

na tabela de priorização. 

Ellery Acrescentou que seria pertinente inserir o quesito distância de outra empresa, tendo 

em vista a possível afetação a outra empresa. 

 Quanto ao fornecimento de informações referente a informação de ações 

trabalhistas, as Promotorias podem fornecer, mas que devido a consulta ocorrer no 

sistema PROJUDI e PROMP, a demanda deve ser formalizada informando o nome das 

empresas e CNPJ, porém iria verificar se há outra forma de viabilizar a consulta a 

informação. 

Cap. 

Nascimento 

Acrescentou a importância de serem definidas as metas para o ano de 2020 no GT 

Empresas, sugerindo como itens: a finalização da metodologia de priorização de 

empresas; a finalização da aplicação piloto nas empresas que trabalham com produtos 

perigosos em Araucária; identificação das áreas prioritárias no estado em relação a 

aglomerados de empresas que trabalham/manipulam produtos perigosos; busca de 

trazer as informações das empresas para sistema informatizado de defesa civil. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 11h00min. 

DELIBERAÇÕES 

 Definiu-se pela inserção na tabela de priorização de coluna com a variável (fator interno) 

registro de óbitos e/ou acidentes, sendo que a SESA tem acesso a essas informações. 

 Definiu-se pela inserção na tabela de priorização de coluna com a variável (fator externo) 

distância de outra empresa, tendo em vista a possível afetação a outra empresa. 

 O CRQ, na pessoa do Sr Carlos Alves irá verificar se há como consultar a certificação das 

empresas (Sasmaq / ISO 9001/ ISSO 14001). 

 Definiu-se como metas para o ano de 2020, no GT Empresas: 1. Finalizar a metodologia de 

priorização de empresas; 2. Finalizar a tabela de aplicação piloto nas empresas que trabalham 

com produtos perigosos em Araucária; 3. Identificar as áreas prioritárias no estado em relação 

a aglomerados de empresas que trabalham/manipulam produtos perigosos; 4. Iniciar 

disponibilização de informações das empresas para o sistema informatizado de defesa civil. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Finalização da Metodologia de priorização de empresas; 

 Completar os dados referente as licenças junto aos órgãos (piloto Araucária); 

 Verificar junto ao CRQ o nível de informações disponível em sistema, para identificar 

aglomerados de empresas que produzem/manipulam produtos perigosos no Estado. 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 27/11/2019 (CE-P2R2) 

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço: 
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