
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

3ª Reunião do GT Ensino 

Data: 22 de maio de 2019 

Horário Previsto 09h00min Início 09h15min Término 10h30min 

Pauta:  Questionário para avaliação do conhecimento dos motoristas. 

Participantes: Reinaldo Fuzetto, SEST SENAT; Miscila Zeferino, SEST SENAT; Andreia Aristides da 

Silva, SESA; Capitão Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Ten. Marcos Vidal da Silva 

Junior, CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou com a pauta da reunião.  

Reinaldo Apresentou o questionário utilizado para avaliação diagnóstica dos motoristas antes 

de realizar o MOPP, como modelo inicial para o questionário.  

Ten. Vidal Sugeriu que o questionário tenha uma abordagem mais voltada à prática do motorista 

na atividade, avaliando questões mais direcionadas aos transportes que realiza. Por 

exemplo, se conhece os riscos do produto que está carregando, EPI necessário, 

equipamentos de emergência, se recebeu treinamentos, entre outros. 

Reinaldo Acha interessante a inserção destas perguntas.  

Lembrou também que as informações do formulário têm que levar em consideração 

que o nível de conhecimento depende de fatores como a instrução continuada e o 

interesse e comprometimento do motorista, e não apenas do material desenvolvido.   

Ten. Vidal Corrobora com essa percepção, e sugeriu que haja um teste inicial com o formulário, 

para que possíveis inconsistências sejam corrigidas, assim como sejam verificadas 

quais são as questões que proporcionam dados mais fidedignos.  

Andreia Informou que, segundo os dados de segurança no trabalho disponíveis na SESA, o 

acidente com transporte é o segundo colocado no ranking. Há uma diferença entre o 

dado contabilizado pela SESA e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Ressaltou também a existência de problemas com as MEI – Microempresas Individuais 

com relação a regulamentação de trabalhadores.  Isso poderia também ser observado 

na questão rodoviária. 

Ten. Vidal Sugeriu o contato com a PRF para ajustar a aplicação dos formulários durante a 

fiscalização. 

DELIBERAÇÕES 

 Reinaldo e Miscila revisarão o formulário e reenviarão em uma semana para sugestões. 

 Ten. Vidal fará contato com a PRF para ajustar a aplicação dos formulários junto com operações 

de fiscalização. 

 Andreia enviará dados estatísticos referentes aos acidentes com transporte de produtos 

perigosos. 
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 Acompanhamento das ações.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 21 de agosto de 2019. 

Horário: 09h00min. 

Local: SEST SENAT 

Endereço: rua Salvador Ferrante, nº 1440, Boqueirão - Curitiba. 


