
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

7ª Reunião do GT Insumos Agrícolas 

Data: 13 setembro de 2019 

Horário Previsto 09h00min Início 09h10min 

Pauta:  Diagnóstico da cadeia de Insumos Agrícolas; 

 Metodologia para traçar um diagnóstico de problemas e posteriormente 

definir a linha de ação. 

Participantes: Luiz Angelo Pasqualin, ADAPAR;  José Carlos Salgado, IAP; Yumie Murakami, SESA; 

Alana Flemming, SESA; Merari G. Souza, SESA; Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Realizou leitura da Ata anterior e Apresentou a pauta da reunião. 

Salgado Sugeriu que no Seminário sugeriu que no evento um dos painéis seja realizado por 

técnico voltado a identificação de embalagens e produtos agrotóxicos. 

Alana Sugeriu que no Seminário sugeriu que no evento um dos painéis seja realizado por 

técnico voltado a identificação de embalagens e produtos agrotóxicos. 

Cap. 

Nascimento 

Informou em relação ao Workshop realizado acerca de produtos controlados no 

Exército / SFPC, sendo interessante também pelo aspecto de integração e 

aproximação entre os órgãos. 

Cap. 

Nascimento 

Informou que em relação aos trabalhos do GT Rodoviário, foi Oficiado a AGEPAR 

solicitando que nas próximas concessões de rodovias seja implementado a adoção de 

estrutura de resposta a acidentes com produtos perigosos. 

Pasqualin Sugeriu que poderia ser convidado representante do Ministério da Agricultura, tendo 

em vista ser o órgão responsável pela fiscalização dos fabricantes de agrotóxicos. 

Informou que há dificuldade de armazenagem e descarte dos produtos apreendidos 

durante ações fiscalizatórias. Atualmente nos casos de contrabando de agrotóxicos é 

realizado a guarda em empresas adequadas. Embora tenha a previsão legal de quem 

esteja na posse do produto é o responsável, não há uma regulamentação para a 

guarda e descarte nesses casos. 

Salgado Apontou que poderia ser realizado convênio, tendo em vista serem pouco locais que 

realizam descarte adequado de agrotóxicos. 

Merari  Sugeriu que inicialmente pode-se traçar um diagnóstico para posteriormente definir 

a melhor linha de ação para atuar, tendo a concordância dos demais. Iniciando com 

registros de acidentes dos órgãos voltados aos insumos agrícolas. 

Cap. 

Nascimento 

Questionou se os órgãos conseguem ter a estatística de registros de acidentes 

envolvendo insumos, tendo posicionamento de que a SESA e ADAPAR conseguem 

levantar os registros. 
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Yumie Sugeriu levantar a cadeia dos agrotóxicos e fertilizantes, transportadoras e 

revendedoras, como forma promissora de melhor compreender os eventuais 

problemas. 

Alana  Repassou que a SESA possui os dados das empresas que trabalham com produtos 

domissantários. 

Pasqualin Evidenciou que há legislação estadual que prevê por parte dos comerciantes, 

trimestralmente, referente ao monitoramento de agrotóxicos. Acrescentou que as 

estatísticas referente a movimentação de agrotóxicos consta no site da DAPAR em 

“dados siagro”. 

Salgado Informou que está sendo realizado ação de fiscalização na região de Londrina em 

relação a aplicação de agrotóxicos utilizando aviões. 

Cap. 

Nascimento 

Solicitou ao Sr Pasqualin as informações geoespacializadas que a ADAPAR possui. 

 

Pasqualin Informou que o Sr Paulo possui acesso aos dados geoespacializados da ADAPAR e 

pode disponibilizar. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 11h30min. 

DELIBERAÇÕES 

 Repasse pela SESA, na pessoa da Sra Alana, Divisão de vigilância sobre o meio, Intoxicações 

exógenas por agrotóxicos e agrotóxicos na água 

 Repasse pela SESA, na pessoa da Sra Sra Yumie, Formuladoras de agrotóxicos e depósitos de 

organoclorados e estatísticas referente a intoxicações. 

 Repasse pelo IAP, na pessoa do Sr Salgado em relação aos Licenciamentos e acidentes. 

 A CEDEC, na pessoa do Cap. Nascimento vai verificar os dados geoespacializados que a 

ADAPAR possui, verificando possibilidade de integração com o sistema SISDC. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Envio antes da próxima reunião dos dados no e-mail: reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br 

 Traçar um diagnóstico em relação a cadeia dos insumos agrícolas e produtos domissanitários, 

para posteriormente fixar uma linha de ação. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 06 de novembro de 2019. 

Horário: 09h00min. 

Local: CEDEC – Palácio das Araucárias, 1º andar, ala C. 

Endereço: rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico, Curitiba – PR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


