
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

34ª Reunião CEP2R2 – Reunião Ordinária 

Data: 12 de novembro de 2020 

Horário Previsto 09h30min Início 09h33min 

Pauta:  Andamento dos trabalhos dos GT´s no ano de 2020; 

 Metas para 2021, CEP2R2 e GT´s; 

 Definição do calendário. 

Participantes: Alana Flemming, SESA/Vigilância Ambiental; Andreia Aristides da Sila, CEST/SESA; 

Ayrton Pontes, CREA; Andrea Almeida Lopes de Deus, APPA; Carlos Alves de Oliveira, 

CRQ-IX; Carmen Moura, SESA; Cap. Alvaro Gruntowski, BPAmb;  Cap. Murilo Cezar 

Nascimento, CEDEC; Ellery R. Garbelini, MPPR; 2° Sgt. Rogério Marcos de Souza 

Hammes, CEDEC; 1° Ten. Jessica Jakubiak Torres, Exército Brasileiro; TC Manoel Jorge 

Santos Neto, FETRANSPAR; 1° Ten. Joyce Andressa de Oliveira, CEDEC;  Paula Broering 

Gomes Pinheiro, MPPR; Thiago Bonetti, ANTAQ; Giovana Frantin, SESA;  Maurício 

Caetano de Mello, Rumo Logística; Miscila Zeferino, SEST-SENAT;  Rebert Skalisz, 

SANEPAR;  Roberto Tamari, IPEM; Yumie Murakami, SESA; Adinan Assunção, IBAMA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sgt. Hammes Iniciou a reunião, por meio do aplicativo google meet, destacando a importância da 

participação de todos os órgãos e entidades, apresentando a pauta dos assuntos a 

serem discutidos, sendo: apresentar o andamento dos trabalhos dos GT´s; Metas 

para o ano de 2021; Proposta de calendário de reuniões para o ano de 2021. Passou 

a palavra ao Sr. Jeferson para apontar o andamento das ações do GT Rodoviário.  

Iniciou apresentando os objetivos da reunião, sendo: contextualização da CE P2R2 

(objetivos, finalidade e previsão legal);  

Jeferson Fez sua apresentação pessoal, informou quanto a reestruturação organizacional da 

PRF. Apresentou os trabalhos em andamento em cada GT, e as metas de cada um 

para o ano de 2020. Informou da não possibilidade de realização do Seminário no ano 

de 2020 devido a pandemia, posicionando que a PRF juntamente com os demais 

órgãos pretende realizar o Seminário em 2021 em data oportuna conforme evolução 

da pandemia. 

Sgt Hammes Posicionou que o Seminário deve ter data de realização em princípio no segundo 

semestre 2021, e terá formato presencial (se possível). Destacou a importante 

parceria da PRF para realização do Seminário. Solicitou a palavra da Sra. Miscila para 

apresentar o andamento da meta referente aos questionários aos motoristas. 

Miscila Expôs o andamento da metodologia de elaboração do questionário a ser aplicado aos 

motoristas, o qual terá objetivo de identificar eventuais problemas na formação bem 

como gerar dados que poderão auxiliar na redução de acidentes. Apontou que devido 



a pandemia aplicação dos questionários iniciará a partir de março de 2021 e que 

ocorrerá em conjunto nas fiscalizações da PRF nas 11 unidades SEST/SENAT. 

Sgt Hammes Informou que mais uma meta foi inserida as metas do GT Rodoviário para o ano de 

2021, sendo o acompanhamento dos processos das novas concessões de pedágio 

rodoviário no estado, tendo por objetivo auxiliar no sentido da redução de acidentes 

bem como adequado aparelhamento das estruturas para atendimento a ocorrências 

sobretudo envolvendo acidentes com produtos perigosos. 

Ten. Cel Neto Posicionou que pela federação de transportes observou a importância/necessidade 

da participação dos órgãos de segurança em relação as gestões das próximas 

concessões de pedágio. 

Sgt Hammes Posicionou em resumo as tratativas em andamento junto aos órgãos bem como ao 

DER/DNIT/MINFRA com as sugestões da CE-P2R2 para as próximas concessões. 

Sgt Hammes Passou a pauta em relação ao andamento das metas do GT Ferroviário, solicitando a 

participação do Sr Adinan. 

Adinan  Apresentou o mapeamento realizado pelo IBAMA com pontos quentes relativo a 

acidentes nas ferrovias, informando que o trabalho continua para uma 

melhoramento do produto apresentado. 

Maurício 

Caetano 

Solicitou a palavra, colocou a empresa Rumo logística a disposição para 

esclarecimentos que sejam necessários, inclusive para apresentar as ações da 

empresa no sentido da redução de acidentes. 

Sgt Hammes Reforçou o destaque de dois pontos identificados no mapeamento realizado pelo 

IBAMA os quais requerem atenção especial da empresa. 

Sgt Hammes Passou a tratar dos assuntos referentes ao GT Aquaviário, apresentando as metas, 

solicitando a participação da APPA. 

Andreia  Informou que ocorreram reuniões com IBAMA em relação as adequações necessárias 

para aprovação do Plano de Área e que encontram-se no aguardo dos apontamentos 

do IBAMA para poder levar aos signatários. Em relação ao simulado devido as 

alterações decorrente da pandemia não foi possível realizar simulado, porém está 

sendo planejado a realização de simulado, em princípio na segunda semana de 

dezembro, e que serão convidados alguns órgãos, sendo realizado não do plano de 

área todo mas do Plano Individual. 

Adinan Apresentou panorama geral em relação ao andamento da análise do Plano de Área 

do Porto junto ao IBAMA 02017.001056/2014-31, informando a dificuldade em 

relação a complexidade do tema tendo poucos profissionais habilitados/capacitados 

para o tema o que tem exigido contato com outros escritórios do IBAMA.  

Sgt Hammes Passou a tratar dos assuntos relativos ao GT Empresas, informando as ações e a 

metodologia de priorização de identificação de empresas que produzem/manipulam 

produtos perigosos. Solicitou a participação do Sr Carlos Alves. 

Carlos Alves Informou que inicialmente de forma piloto foi realizado levantamento das empresas 

junto ao CRQ no município de Araucária e que atualmente encontram-se realizando 

levantamento dos aglomerado de empresas em todo Estado, complementou que 

está sendo realizado levantamento por regiões e que se pretende finalizar até 

termino do mês de novembro. 



Sgt Hammes Complementou que está ocorrendo contato com a Defesa Civil do município de 

Araucária para apoio em relação a informações das empresas (PAM). Na sequência 

solicitou a fala do Sr. Ricardo para apresentar andamento das metas do GT Insumos 

Agrícolas. 

Ricardo Informou que no ano de 2019 o grupo optou pela continuidade dos trabalhos do GT 

Insumos Agrícolas, elencando uma área definida com piloto para estudo, tendo como 

ponto de partida o monitoramento da água, sendo elencada a bacia do rio Toledo. 

Informou ainda que este projeto servirá para identificar pontos de interesse em 

relação a cadeia do agrotóxico. 

Rebert Complementou a importância do trabalho piloto para desenvolver uma metodologia 

que poderá ser extrapolada para outras bacias. 

Sgt Hammes Apresentou o calendário proposto de datas para reuniões no ano de 2021, não tendo 

pelos presentes apontamento de data concorrente. Apontou ainda a importância do 

site da defesa civil estadual que tem disponibilizado dados referente as datas das 

reuniões, atas e legislação pertinente. 

Sgt Hammes Encerrou a reunião às 10h50min. 

DELIBERAÇÕES 

 GT Rodoviário: 1. Realização do Seminário de fiscalização; 2. Reunir as estatísticas buscando 

identificar pontos críticos; 3. Acompanhar as demandas iniciadas junto aos órgãos; 4. Aplicação 

dos questionários aos motoristas e tabulação, junto ao SEST/SENAT; 5.  Acompanhar o 

processo de próximas concessões de pedágio (reequipamento do Corpo de Bombeiros) 

(importância da participação em Audiência Pública). 

 GT Ferroviário: 1. Mapeamento com identificação de trechos críticos; 2. Demanda e 

acompanhamento junto as Concessionárias e ANTT para eventuais medidas de redução de 

riscos nos trechos críticos; 3. Elaborar proposta inicial de Plano de Contingência para 

atendimentos emergenciais no modal Ferroviário; 

 GT Aquaviário: 1. Realizar Minuta inicial do Plano de Contingência para área Portuária; 2. 

Acompanhar a aprovação do Plano de Área do Porto; 3. Acompanhar realização do simulado 

da APPA ou realizar Simulado de Mesa; 4. Acompanhamento da operacionalização da atuação 

do BPM Ambiental no Termo de Cooperação com IAP; 

 GT Empresas: 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; 

 GT Insumos Agrícolas: 1. Monitoramento mensal da água pela SANEPAR e SESA; 2. Iniciar a 

definição de parâmetros de dados a compor a metodologia; 3. Definir Metodologia para traçar 

um diagnóstico de problemas e posteriormente definir a linha de ação; 

 Calendário: fica definido o calendário abaixo para datas das reuniões. Qualquer alteração 

passará a ser alterada no campo específico do site da Defesa Civil Estadual. 

• CE P2R2 

Datas 2021: 09/03 – 11/11 

• GT RODOVIÁRIO 

Datas 2021: 02/02 – 08/06 – 05/10 
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CEDEC 
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• GT FERROVIÁRIO 

Datas 2021: 04/02 – 10/06 – 07/10 

• GT AQUAVIÁRIO 

Datas 2021: 09/02 – 15/06 – 19/10 

• GT EMPRESAS 

Datas 2021: 11/02 – 17/06 – 21/10 

• GT INSUMOS AGRÍCOLAS 

Datas 2021: 23/02 – 22/06 – 26/10 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Acompanhar e analisar o desenvolvimento das ações programadas. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 09 de março de 2021 / CE-P2R2. 02 de fevereiro de 2021 / GT Rodoviário. 

Horário: a definir. 

Local:   a definir. 

Endereço:   
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