
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

12ª Reunião do GT Empresas 

Data: 13 de fevereiro de 2020 

Horário Previsto 09h15min Início 09h25min 

Pauta:  Finalização da Metodologia de priorização de empresas; 

 Completar os dados referente as licenças junto aos órgãos (piloto Araucária); 

 Verificar junto ao CRQ o nível de informações disponível em sistema, para 

identificar aglomerados de empresas que produzem/manipulam produtos 

perigosos no Estado. 

Participantes: Carlos Alves de Oliveira, CRQ-IX; Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Sd Lorena Eliz 

Giacomozzi, CEDEC; Ellery R. Garbelini, MPPR; Marcos Del Ré Fernandes, SANEPAR; 

Andrea Aristides, SESA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião apresentando as deliberações da Reunião 11 (última) e apresentando 

a pauta de assuntos a serem discutidos/deliberados para a presente reunião, como 

acima fixados. 

Cap. 

Nascimento 

Apresentou o site da Defesa Civil Estadual, em especial a aba comitês/comissão 

estadual de produtos perigosos, apresentando os campos e informando que o 

conteúdo do site foi atualizado, sendo disponibilizado a legislação pertinente, 

calendário com as datas das reuniões previstas para o ano de 2020, Atas de todas as 

reuniões, Estatísticas de acidentes (registradas no sistema da defesa civil). Foi 

reforçado as metas definidas anteriormente pelo grupo para o ano de 2020, sendo 1. 

Finalizar a metodologia de priorização de empresas; 2. Finalizar a tabela de aplicação 

piloto nas empresas que trabalham com produtos perigosos em Araucária; 3. 

Identificar as áreas prioritárias no estado em relação a aglomerados de empresas que 

trabalham/manipulam produtos perigosos; 4. Iniciar disponibilização de informações 

das empresas para o sistema informatizado de defesa civil. 

Carlos Perguntou sobre a disponibilidade de dados para compor a tabela de priorização 

quanto a informações de óbitos/acidentes bem como de processos administrativos, 

pela SESA. 

Andrea Informou que as informações sobre óbitos/acidentes referentes as estatísticas desde 

o ano de 2015 estão disponíveis. As informações sobre processos administrativos 

ainda não encontram-se disponibilizadas. 

Cap. 

Nascimento 

Informou que verificará junto ao Sistema do Corpo de Bombeiros as informações à 

cerca das licenças das empresas. 

Marcos Posicionou que as informações quanto a certificações das empresas podem estar 

disponíveis em sites como o do Inmetro. 



 

 

 

 

 

Carlos Comprometeu-se a verificar a publicidade das certificações das empresas e o local 

para consulta das mesmas. 

Ellery Posicionou que as informações quanto a possíveis demandas trabalhistas referentes 

as empresas deveriam ser solicitadas ao Ministério Público do Trabalho. 

Cap. 

Nascimento 

Posicionou que para composição da tabela fará necessário a informação referente ao 

Alvará junto a Prefeitura. 

Cap. 

Nascimento 

Acrescentou a importância de serem definidas as metas para o ano de 2020 no GT 

Empresas, sugerindo como itens: a finalização da metodologia de priorização de 

empresas; a finalização da aplicação piloto nas empresas que trabalham com produtos 

perigosos em Araucária; identificação das áreas prioritárias no estado em relação a 

aglomerados de empresas que trabalham/manipulam produtos perigosos; busca de 

trazer as informações das empresas para sistema informatizado de defesa civil. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 11h00min. 

DELIBERAÇÕES 

 O CRQ na pessoa do Sr Carlos Alves irá verificar se há como consultar a certificação das 

empresas (Sasmaq / ISO 9001/ ISSO 14001), bem como acompanhar a busca de informações 

das empresas no Estado demandada pela Defesa Civil; 

 A Defesa Civil na pessoa do Capitão Nascimento vai enviar demanda ao Ministério Público 

referente aos Inquéritos e Ações das empresas de Araucária, ao Ministério Público do Trabalho 

referente a ações trabalhistas, bem como junto a Prefeitura Municipal referente aos Alvarás, 

para compor informações; 

 A SESA na pessoa da Sra Andrea vai consultar os dados referente a óbitos e acidentes das 

empresas de Araucária e retornar para compor dados; 

 A SANEPAR na pessoa do Sr Marcos irá verificar internamente a SANEPAR a viabilidade de 

auxílio do setor de geoprocessamento para composição de mapas temáticos. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Avaliação da Metodologia de priorização de empresas; 

 Completar os dados referente as licenças junto aos órgãos (piloto Araucária); 

 Verificar junto ao CRQ o nível de informações disponível em sistema, para identificar 

aglomerados de empresas que produzem/manipulam produtos perigosos no Estado; 

 Verificar viabilidade de auxílio pela SANEPAR para composição de mapas de risco. 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 18/06/2020  

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço: 



Carlos Alves de Oliveira 

CRQ-IX 

 

 

Murilo Cezar Nascimento 

CEDEC 

 

 

Sd Lorena Eliz Giacomozzi 

CEPDEC 

 

Ellery R. Garbelini 

MPPR 

 

 

Marcos Del Ré Fernandes  

SANEPAR 

 

 

Andrea Aristides 

SESA

 


