
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

5ª Reunião do GT Ensino 

Data: 20 de novembro de 2019 

Horário Previsto 09h15min Início 09h30min 

Pauta:  Questionário para avaliação de conhecimento dos motoristas. 

 Aplicação do formulário junto com operações de fiscalização de fiscalização. 

 Avaliação da continuidade do GT. 

Participantes: Ten. Cel Manoel Jorge dos Santos Neto, FETRANSPAR;  Murilo Cezar Nascimento, 

CEDEC; Sd Lorena Eliz Giacomozzi, CEDEC;  Nilson Jacoboski, PRF. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião apresentando pauta tendo por objetivos discutir: a aplicação piloto 

do questionário elaborado em conjunto com SEST SENAT em fiscalização, posterior 

formação de estatística e suas aplicações (desdobramentos), e ainda a avaliação da 

manutenção do GT Ensino ou ainda sua finalização ou agrupamento junto ao GT 

Rodoviário. 

Cap. 

Nascimento 

Posicionou ainda que em contato com Tenente Vidal, que acompanhou a criação do 

GT Ensino no ano de 2016, iniciado operacionalização em 2017, verificou que o 

objetivo inicial seria o possível envolvimento em conjunto com instituições acadêmica 

que potencialmente poderiam incorporar em seus currículos disciplina, minicurso ou 

outras atividades que pudessem colaborar com a formação dos profissionais que 

atuam na manipulação e gestão envolvendo produtos perigosos, porém que ao longo 

do desenvolvimento dos trabalhos as discussões se operacionalizaram de forma 

prática em torno da formação voltada ao transporte de produtos rodoviários. 

Cap. 

Nascimento 

Posicionou ainda que a Sra Miscila não pode estar presente, mas que concordou com 

o agrupamento dos trabalhos do GT Ensino Ensino ao GT Rodoviário. Teve a mesma 

posição o Tenente Vidal em contato anterior a reunião. 

Jacoboski Acrescentou que está em contato com a Sra  Miscila e Sr Reinaldo para aplicação piloto 

do questionário em fiscalizações ainda no ano de 2019. Destacou ainda a 

reponsabilidade do transportador e embarcador no processo de transportes, e que a 

expectativa de que os resultados poderão auxiliar a identificar eventuais problemas 

nesta cadeia de responsabilidades, facilitando a adoção de linha de ação mais efetiva. 

Ten. Cel.  Neto Salientou a dinâmica dos empreendedores do ramo de transportes e destacou que a 

aplicação dos questionários proporcionará um excelente diagnóstico em relação a 

formação dos condutores e atuação dos transportadores. Apontou ainda que este 

trabalho pode ser o primeiro passo para uma futura possível “certificação” dos órgãos 

em relação as empresas diante do atendimento de requisitos/parâmetros pré-

definidos. 
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Cap. 

Nascimento 

Retomou a definição do rumo de continuidade do GT Ensino, diante dos fatos 

expostos. 

Ten. Cel.  Neto Posicionou que pelos fatos apresentados não vislumbra prejuízo em ser agrupado ao 

GT Rodoviário. 

Jacoboski Concordou em agrupar as atividades do GT Ensino as atividades do GT Rodoviário, 

dando continuidade na aplicação dos questionários em fiscalização e ações 

decorrentes após levantamento de dados, definindo ações prioritárias. 

Cap. 

Nascimento 

Informou que diante do entendimento do grupo fica encerrado, ao menos neste 

momento, as atividades do GT Ensino, passando a compor o GT Rodoviário, podendo 

porém, ser reaberto o grupo em momento oportuno. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 10h25min. 

DELIBERAÇÕES 

 Foi definido o encerramento dos trabalhos do GT Ensino, passando as atividades desenvolvidas 

a serem tratadas, sem prejuízo de continuidade, no GT Rodoviário. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Integrando GT Rodoviário. 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: a ser definida no calendário geral. 

Horário: a definir. 

Local: a definir. 

Endereço:  


