
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

8ª Reunião: GT – Empresas 

Data: 11 de abril de 2018 

Horário Previsto 09h00min Início 09h00min 

Pauta:  Avaliação dos encaminhamentos das ações de fiscalização de empresas. 

Participantes: Carlos Alves de Oliveira, CRQ IX; Letícia Uba da Silveira Maraschin, MPPR; 1º Ten. 
Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião repassando a complementação das informações de preenchimento 
da planilha de avaliação de conformidade das empresas de Araucárias, que servirá 
como protótipo para a análise de risco de empresas, visando a priorização de 
empresas a receberem a fiscalização conjunta dos órgãos participantes da CEP2R2.  

Letícia Informou que realizou a consulta à Comarca de Araucária, não havendo processos 
registrados envolvendo as empresas da lista. Ressaltou também que, atualmente, há 
um sistema no Ministério Público, o ProMP, que facilita a pesquisa internamente dos 
processos recentes. 

Ten. Vidal Informou que as informações solicitadas ao IAP ainda não foram repassadas. 

Letícia Sugeriu a consulta diretamente ao sistema de transparência do IAP.  

Carlos Demandou sobre a previsão de aplicação do protocolo em fiscalização. 

Ten. Vidal Sugeriu a aplicação antes da próxima reunião do GT, no mês de maio. A data ainda 
precisa ser definida com as instituições que participarão.  

Carlos Demandou sobre instituições que poderiam participar da fiscalização.  

Ten. Vidal Poderiam participar Conselho Regional de Química, Ministério Público, Defesa Civil, 
Corpo de Bombeiros, Instituto Ambiental do Paraná, Vigilância Sanitária, Ministério 
do Trabalho e Emprego, Receita Federal e Estadual, Instituto de Pesos e Medidas, 
Exército Brasileiro, Polícia Ambiental, Regional de Defesa Civil, entre outras. É 
necessário também se atentar para possíveis problemas já relatados anteriormente 
com relação às fiscalizações.  

Carlos Sugeriu dividir as empresas por grupo, segundo o enquadramento utilizado na RN122 
do CRQ IX, elencando atividades correlatas, de maneira a dividir a aplicação das 
fiscalizações. 

Ten. Vidal Afirmou ser viável a divisão, ressaltando a importância de comparar também com a 
divisão feita por outras instituições, como o Corpo de Bombeiros. 

Ten. Vidal Foi definida empresa para a fiscalização, visando definir, com base nos resultados, a 
aplicabilidade do protocolo de priorização.  

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h30min. 

DELIBERAÇÕES 

 Fazer solicitação informações de licenciamento do IAP.  
 Realizar fiscalização na empresa definida.   

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Discussão sobre resultados da fiscalização. 
 Protocolo de fiscalização. 
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CRQ IX 

 

 

1º Ten. Marcos Vidal da Silva Junior 

CEPDEC 

Letícia Uba da Silveira Maraschin 

MPPR 

 

 

 

 

 

 Viabilidade do procedimento de priorização, conforme projeto piloto. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 04 de julho de 2018. 
Horário: 09h00min. 
Local: CRQ IX. 
Endereço: rua Monsenhor Celso, nº 225, Centro. 


