
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

14ª Reunião do GT Rodoviário 

Data: 04 de fevereiro de 2020 

Horário Previsto 09h15min Início 09h23min 

Pauta:  Site da Defesa Civil Estadual; 

 Calendário de Reuniões 2020; 

 Plano de Contingência – modal rodoviário; 

 Estatísticas dos órgãos; 

 Metas para o ano de 2020 para o GT Rodoviário; 

 Seminário de fiscalização de Produtos Perigosos; 

Participantes: Narayana Rohn Cardozo, DER; Carlos Alberto Rodrigues, DER; Ten. Cel. Neto, 

Fetranspar; Paula Broering Gomes Pinheiro, MPPR; Giovanni Bruel Maurer, PRF; 

Nilson Jacoboski, PRF; Lorena Eliz Giacomozzi, CEPDEC; Cap. Murilo Cezar Nascimento, 

CEDEC; Lutero Eduardo Lucio, Sanepar; Tiago M. Suek, Sanepar; José Carlos Salgado, 

IAP; José J. Crachineski, IBAMA; Adinan Assunção, IBAMA; Miscila Zeferino, 

SEST/SENAT; Reinaldo Fuzetto, SEST/SENAT; 2° Sargento Campos, BPRV; 1° Ten. 

Machado, BPRV. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião apresentando a pauta de assuntos: site; calendário de reuniões; 

Plano de Contingência; Estatísticas; Metas para o ano de 2020; Seminário. 

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) e o Plano de 

Contingência – modal rodoviário. Foi ainda reforçado as metas definidas 

anteriormente pelo grupo para o ano de 2020, sendo:  1. Realização do Seminário de 

fiscalização; 2. Reunir as estatísticas buscando identificar pontos críticos; 3. 

Acompanhar as demandas iniciadas junto aos órgãos. 

Narayana Apresentou via física do registro de acidentes constantes na base do DER. 

Jacoboski Apresentou a programação prévia do seminário de fiscalização de produtos perigosos 

a ser realizado no mês de maio, os objetivos do evento, as definições iniciais, o local 

(Superintendência da PRF – auditório).  

Ten. Cel. Neto Expôs que seria importante o envolvimento de mais integrantes na organização do 

evento do seminário, tendo em vista a importância do evento para as organizações e 

empresas transportadoras.  

Reinaldo Apresentou a metodologia de elaboração de questionários a serem aplicados por 

representantes do SEST/SENAT aos condutores de veículos de transporte de cargas 
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perigosas junto a fiscalizações, com objetivo de melhor compreender se há eventuais 

deficiências na formação ou outro ponto da cadeia de transporte, bem como gerar 

dados para melhor compreensão de situações que podem gerar riscos de acidentes. 

Informou ainda que o questionário piloto já foi aplicado em uma amostra de motorista 

(durante fiscalização) e realizado as adequações necessárias, estando  

Cap. 

Nascimento 

Informou que se faz necessário a atualização do Plano de Contingência para incidentes 

com produtos perigosos. Para tanto foi apresentado o local no site da Defesa Civil 

Estadual que se encontra disponível e solicitado aos presentes a consulta e verificação 

dos dados de suas instituições, contatos, fluxogramas de acionamento e de mais 

informações, para que seja procedida a posterior atualização. Na sequência será 

contatado individualmente cada representante das instituições, integrantes do 

comitê, para atualização das informações. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 10h45min. 

DELIBERAÇÕES 

 A CEDEC, na pessoa do Cap. Nascimento, irá contatar o DER com vistas a viabilidade de 

elaboração de camada espacialização dos acidentes registrados nas rodovias estaduais; 

 A CEDEC, na pessoa do Cap. Nascimento, irá contatar os órgãos, visando a atualização do Plano 

de Contingência – Modal Rodoviário; 

 A CEDEC e a PRF, na pessoa do Cap. Nascimento e Sr Jacoboski, irão identificar atividades a 

serem realizadas para organização do seminário e farão contato com representantes para 

apoio; 

 Todos os representantes devem verificar o Plano de Contingência – modal rodoviário, verificar 

os dados de suas instituições, para atualização; 

 Divulgação por parte dos representantes junto a suas instituições do seminário, bem como 

apoio a eventuais demandas na organização. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Seminário. 

 Plano de Contingência para o modal rodoviário. 

 Acompanhamento das metas. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 02/06/2020  

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço:  
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