
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

6ª Reunião GT Ferroviário 

Data: 27 de junho de 2019 

Horário Previsto 14h30min Início 14h30min 

Pauta:  Plano de Contingência; 

 Fiscalização; 

 Reunião com a Rumo; 

 Definição do calendário. 

Participantes: Rafael Cabral Gonçalves, Sanepar; José Joaquim Crachineski, IBAMA; Ten. Marcos 

Vidal da Silva Junior, CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião tratando sobre a questão de atendimento a acidentes. Ressaltou 
que o sr. Joaquim do IBAMA enviou o texto de um dispositivo do licenciamento que 
indica que não há prejuízo da responsabilidade da empresa em informar o órgão 
ambiental estadual no caso de acidentes.  
Há, não obstante, uma dificuldade do atendimento do IAP, que não estava dando 
atendimento imediato a diversas situações.  

Joaquim Apresentou o sistema de informações do IBAMA, o SIEMA, para cadastro de 

acidentes. As concessionárias de ferrovia devem inserir as informações nesse 

sistema. Não obstante, a comunicação sobre esse tipo de ocorrências não é 

automático para os gestores do IBAMA, chegando apenas por meios eletrônicos que 

são acessados durante o período de expediente. 

Ten. Vidal Ressaltou que existe essa dificuldade de acionamento. Mesmo o IAP tem se 

mostrado de difícil contato, por não ter mais previsão de plantonistas para 

atendimento a emergências. A Defesa Civil pode auxiliar nesse sentido, já que possui 

plantão 24 horas, nesse caso poderia também ficar como contato no caso de 

acidentes desse tipo. A Defesa Civil comumente faz o acionamento das demais 

instituições envolvidas por meio do plantão 24 horas. 

Cabral Reforçou que sempre que há esse contato da Defesa Civil com a Sanepar no caso de 

acidentes para avaliar as condições se possibilidades de contaminação de 

mananciais. O contato nesses casos é com o Plantão da Sanepar também.   

Ressaltou a possibilidade de inserção das informações no sistema da defesa civil.  

Ten. Vidal Informou que fez contato com a rumo e está aguardando a indicação da pessoa que 

poderia fazer uma apresentação sobre o processo de controle de riscos 

relacionados a produtos perigosos da empresa. 

Ten. Vidal Foi finalizada a reunião às 15h30min.  

 

DELIBERAÇÕES 

 Ten. Vidal marcará a data de apresentação da Rumo. 



 

 

Rafael Cabral Gonçalves 

Sanepar 

 

 

Ten. Marcos Vidal da Silva Junior 

CEDEC 

José Joaquim Crachineski 

IBAMA 

 

 

 

 

 

 Ten. Vidal fará contato com a ANTT sobre os dados estatísticos. 

 Instituições enviarão as suas responsabilidades no caso de acidentes, para inserir no Plano de 

Contingência. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Acompanhar e analisar o desenvolvimento das ações programadas. 

 Reunião com participação da Rumo. 

 Apresentação de proposta do Plano de Contingência. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 19 de junho de 2019. 

Horário: 09h15min. 

Local: CREA-PR Regional Curitiba. 

Endereço: rua Pe. Germano Mayer, nº 1169, Cristo Rei, Curitiba-PR. 


