
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

14ª Reunião do GT Empresas 

Data: 11 de fevereiro de 2021 

Horário Previsto 09h30min Início 09h40min 10h35min 

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: 1º Ten. QOBM Joyce Andressa de Oliveira e 2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, 

CEDEC; José Carlos Salgado, IAT; Carlos Alves de Oliveira, CRQ- 9; Ellery Garbelini, 

MPPR; Marcos Del Re Fernandes, SANEPAR; Cap. QOBM Eduardo Hunzicker, Corpo de 

Bombeiros; Dirley Tokarski Borges, Defesa Civil Araucária (COMPDEC); José Joaquim 

Crachineski, IBAMA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sargento 

Hammes 

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

assuntos a serem discutidos e as deliberações da 13ª 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). 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre a primeira deliberação sobre os levantamentos dos conglomerados de 

empresas (produtos perigosos no Estado), solicitando participação do Professor Carlos 

do CRQ. 

Sr. Carlos 

Alves de 

Oliveira – 

CRQ9 

Afirma que o levantamento ainda está em andamento, visto que um dos responsáveis 

(Sr. Carlos Nunes) entrou em férias. Faltando de Curitiba e região metropolitana. 

Afirma que o Exército auxiliou nesse levantamento compartilhando os dados das 

empresas que precisam ter registro no Exército. Destacou alguns entraves, tais como 

as fiscalizações em conjunto dos portos de Paranaguá a respeito do nitrato de amônia, 

e que houve a exclusão dos profissionais da área de química, gerando algumas 

dificuldades, visto que os profissionais que ficaram como responsáveis foram os 

agrônomos e que esses profissionais não seriam os mais adequados para empresas de 

fertilizantes. Solicita o contato da Polícia Federal para esse compartilhamento de 

informações. 

Sargento 

Hammes 

Fica como deliberação para a CEDEC o contato com a Polícia Federal das empresas que 

lidam com produtos perigosos, visto que algumas empresas podem ter registro na 



Polícia Federal e não ter no Exército e nem no CRQ. Expôs que podem existir empresas 

que não possuem registro em nenhum dos órgãos citados. 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre a oficialização da FIEP quanto a certificação da ISO e SASSMAQ. Expôs que 

foi realizado contato com a FIEP, tendo sido afirmado que não possuem em seu banco 

de dados, as informações necessárias. E questiona se algum membro do grupo, em 

especial a Defesa Civil de Araucária, se alguém poderia informar sobre outro órgão 

que pudesse auxiliar nesse sentido. 

Sr. Carlos 

Alves de 

Oliveira – 

CRQ9 

Afirma que possuem contato na FIEP e que vai tentar fazer essa verificação 

novamente. 

Ellery 

Garbelini - 

MPPR 

Questiona se não pode ser visto direto com as certificadoras. 

Marcos, 

SANEPAR 

Fala sobre o site do INMETRO. 

Sr. Carlos 

Alves de 

Oliveira – 

CRQ9 

Questiona se o INMETRO seja Órgão participante da CE P2R2 

Repassa o site: http://certifiq.inmetro.gov.br/ 

Sargento 

Hammes 

Mantém deliberação para a CEDEC em conjunto com o  Sr. Carlos Oliveira – CRQ a 

respeito do levantamento das empresas que possuem certificação pela ISO e 

SESSMAC. 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre a deliberação para a COMPDEC de Araucária e afirma que as informações 

solicitadas anteriormente foram recebidas, a respeito dos alvarás das 38 empresas. 

Afirma que  a Sra. Andreia Aristides da Silva, SESA, repassou a informação a respeito 

dos óbitos ocorridos nas empresas. 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre a deliberação de responsabilidade da CEDEC em conjunto com a SANEPAR 

sobre o mapeamento e afirma que não foi possível sanar essa demanda e que 

posteriormente será realizado contato com a SANEPAR. 

Sr. Marcos, 

SANEPAR 

Solicita o envio da relação das empresas com as respectivas coordenadas. 

Sr. Tokarski, 

(COMPDEC) 

Afirma que fará a busca por essas informações e encaminhará a CEDEC. 

Sargento 

Hammes 

Fica como deliberação a COMPDEC de Araucária buscar as coordenadas das empresas 

(Projeto Piloto). 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre as licenças ambientais das empresas. 

Sr. José Carlos 

Salgado, IAT 

Informa que encaminhou as informações para o setor competente, mas que não 

obteve êxito. Relata sobre as dificuldades em função do home office, mas que 

permanecerá nas buscas pelas informações solicitadas. 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre a deliberação de responsabilidade do Exército e verifica que a Ten. Jéssica 

Jakubiak Torres não se faz presente na reunião. 



Sargento 

Hammes 

Fica como deliberação para o IAT sobre as licenças ambientais das empresas. 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre a tabela piloto e afirma que a mesma está sendo trabalhada pela CEDEC e 

expõe aos demais membros sobre os dados da planilha  busca de metodologia quanto 

a priorização das empresas (forma de pontuação). Informou que a planilha 

mencionada será enviada aos membros participantes deste GT para 

conhecimento/análise/sugestões. 

Sargento 

Hammes 

Trata sobre as metas de 2021: Finalizar a metodologia para priorização das empresas; 

finalizar a tabela de aplicação piloto nas empresas que trabalham com produtos 

perigosos em Araucária; identificar as áreas prioritárias no Estado em relação a 

aglomerados de empresas que trabalham/manipulam produtos perigosos; Iniciar 

disponibilização de informações das empresas para o sistema informatizado de Defesa 

Civil. 

Ellery 

Garbelini - 

MPPR 

Solicita a realização de vistoria conjunta (orientativa). 

Sr. José Carlos 

Salgado, IAT 

Afirma que por ocasião de visita não é interessante fiscalizar, em função da 

quantidade de participantes. 

Ellery 

Garbelini - 

MPPR 

Concorda com o  Sr. José Carlos Salgado, e afirma sobre a necessidade de se pensar 

em uma estratégia, a fim de que seja realizada por cada órgão essa fiscalização, não 

devendo acontecer ao mesmo tempo, mas, ainda sim, em conjunto. 

Sr. José Carlos 

Salgado, IAT 

Afirma que em visita realizada em momento anterior foi realizada uma visita em 

caráter orientativa. 

Sargento 

Hammes 

Fica como deliberação à CEDEC os ajustes para essa visita orientativa, bem como 

escolha dessas empresas. 

Sr. José 

Joaquim 

Crachineski, 

IBAMA 

Afirma sobre a necessidade de oficiar o MP após essa visita, em especial em se 

tratando de crime ambiental. 

Sr. Ellery 

Garbelini - 

MPPR 

Trata sobre a necessidade de se elaborar, após essas visitas orientativas, uma 

fiscalização nessas empresas, visto que o MP só pode atuar em cima dos autos de 

fiscalização. 

Sr. José Carlos 

Salgado, IAT 

Afirma sobre a dificuldade de órgãos fiscalizadores realizarem visitas técnicas, visto 

que cabe a eles a realização de fiscalização e autuação quando da detecção de 

irregularidades. 

Sargento 

Hammes 

Afirma que entende as limitações de cada órgão e incentiva a atuação, num primeiro 

momento, orientativo e se necessário for, fiscalizatório. 

Sargento 

Hammes 

Encerrou a reunião às 10h35min. 

DELIBERAÇÕES 

 A CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, fará contato com a Polícia Federal a respeito das empresas 

que lidam com produtos perigosos; 



 

1º Ten. QOBM Joyce Andressa de Oliveira, 

CEDEC. 

 

 

 

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, 

CEDEC. 

 

 

 

José Carlos Salgado, 

IAT. 

 

 

 

Carlos Alves de Oliveira, 

CRQ- 9. 

 

 

 

Ellery Garbelini, 

MPPR. 

 

 

Marcos Del Re Fernandes, 

SANEPAR. 

 

 

 

Cap. QOBM Eduardo Hunzicker, 

Corpo de Bombeiros. 

 

 

Dirley Tokarski, 

Defesa Civil Araucária (COMPDEC). 

 

 

José Joaquim Crachineski, 

IBAMA. 

 A COMPDEC de Araucária, na pessoa do Sr.  Dirley Tokarski, buscar as coordenadas das 38 

empresas de Araucária (Projeto Piloto); 

 O IAT, na pessoa do Sr. Salgado, buscará as informações sobre as licenças ambientais das 

empresas. 

 A CEDEC,  na pessoa do Sgt. Hammes, fará tratativas  necessárias para realização de visita 

orientativa, bem como escolha das empresas. 

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:  17/06/2021 

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço: 


