
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

13ª Reunião do GT Empresas 

Data: 20 de outubro de 2020 

Horário Previsto 10h30min Início 11h30min 

Pauta:  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 (metas 2021). 

Participantes: Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; 2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, 

CEDEC; José Carlos Salgado, IAT; Andreia Aristides da Silva, SESA; Carlos Oliveira, CRQ- 

IX; Andre Nogueira Neto, Defesa Civil Araucária (COMPDEC); Ten. Jéssica Jakubiak 

Torres, EB; Ellery Garbelini, MPPR, Marcos Del Re Fernandes, SANEPAR, Andre 

Nogueira (COMPDEC), Ten. Joyce Andressa de Oliveira, CEDEC, Soldado Willian Cruz 

Porto, BM/8. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião, por meio do aplicativo google meet, apresentando a pauta dos 

assuntos a serem discutidos e as deliberações da 12ª Reunião. Ressaltou também 

quanto a importância da Portaria de designação de membros e também quanto o site 

da Defesa Civil onde pode ser consultado na aba comitês (atas, Plano de Contingência, 

legislação e demais documentos). 

Cap. 

Nascimento 

Reforçou quanto  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  Informou que a FIEP tem condições de informar quanto a levantamento de empresas 

cadastradas no CRQ, que possuem certificações (Iso e Sassmaq). Ressaltou que ainda 

não reuniram todas as Empresas que trabalham com produtos perigosos (faltam 

Curitiba e Região Metropolitana). Levantamento está em andamento com previsão de 

término de 1 (um) mês e que após finalizado enviará a Defesa Civil do Estado. 

Cap. 

Nascimento 

Informou que a Defesa Civil do Estado fez consulta ao  Ministério Público do Trabalho 

e obteve retorno quanto as empresas que estão com inquéritos e ações trabalhistas, 

informações já incluídas na tabela. 



André 

Nogueira 

Informou que ainda não obteve retorno quanto a informações dos alvarás das 38 

empresas de de Araucária. Se comprometeu a buscar as informações e enviar à Defesa 

Civil do Estado. 

Andréa Informou que ainda não conseguiu dar retorno quanto as informações de óbitos e 

acidentes devido a questão da pandemia.  

Marcos Informou que fará levantamento com endereço correto ou até mesmo coordenada 

com auxílio do setor de geoprocessamento para a composição dos mapas temáticos 

(produção da camada). 

Cap. 

Nascimento 

 

Expôs panorama quanto a importância da proximidade com o Exército quanto as 

questão ligadas ao GT Empresas. 

Ten. Jéssica Informou que o Exército possui cadastro de empresas com produtos perigosos, 

gerenciamento de armas e munições e que não é o ideal e está sendo alterado. 

Salgado Informou da necessidade de atualizar o licenciamento das Empresas que é realizado 

pelo IAT. Ressaltou da necessidade de verificar se as empresas elencadas possuem 

PAM e se tem Brigada de Incêndio. 

André 

Nogueira 

Destacou que no Município de Araucária tem relação das Empresas que possuem o  

PAM e Brigada, podendo repassar a Defesa Civil do Estado tais informações. 

Ellery Expôs que existe licença precária, com Termo de Ajustamento de Conduta 

(flexibilização). 

Salgado Destacou que a Empresa só pode operar se tem licenciamento, especialmente por ser 

com produtos perigosos. IAT precisa analisar com celeridade para não comprometer 

o funcionamento da empresa. Enfatizando que o prazo de adequação é pertinente 

para empresas pequenas. 

Cap. 

Nascimento 

Propôs que as metas para 2021, sejam as mesmas definidas para 2020, o que foi 

acordado por todos os membros. 

Andreia Questionou sobre as empresas de agrotóxicos a serem inseridas no projeto. 

Carlos  Informou que tais empresas possuindo cadastro estão dentro da relação. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 11h30min. 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 O CRQ na pessoa do Sr Carlos Alves irá finalizar os levantamentos dos conglomerados  de 

empresas (produtos perigosos no Estado); 

 A CEDEC na pessoa do Capitão Nascimento vai oficiar a FIEP, quanto a certificação iso e Sasmaq 

das 38 empresas de Araucária); 

 A Defesa Civil do Município de Araucária, verificará junto a PM informações quanto ao alvará 

das 38 empresas, (Ofício CEDEC nº 092 de 19 fev. 2020). 

 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; 
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                 Soldado Willian Cruz Porto 

                                  BM/8 

 A CEDEC na pessoa do Capitão Nascimento vai oficiar a SANEPAR, com vista a ter mapeamento 

(necessidade do envio de relação das empresas); 

 Ao EB na pessoa da Ten. Jéssica, verificará data na agenda do Cel. Aguiar para visita a CEDEC; 

  Ao IAT na pessoa do Sr. Salgado, fará levantamento das licenças ambientais das empresas de 

Araucária; 

 A Defesa Civil na pessoa do Capitão Nascimento/Sargento Hammes, fará o preenchimento da 

tabela piloto. 

 Todos os Órgãos em comum acordo entenderam como pertinente as metas 2020 serem 

replicadas no ano de 2021. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Avaliação da Metodologia de priorização de empresas; 

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

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data:  a confirmar 

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço: 


