
 
ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 

 

16ª Reunião do GT Rodoviário 

Data: 02 de fevereiro de 2021 

Horário Previsto 09h30min Início 9h33min 

Pauta:  Seminário. 

 Próxima concessão de rodovias. 

 Metas do GT Rodoviário para o ano de 2021; 

 Última reunião – deliberações. 

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

Hammes (CEDEC), 1º Sgt. Hederson Liiber (CEDEC), Marco Antonio Ramos (AGEPAR), 

Adinan Soares de Assunção (IBAMA), Abdelmajid Hach (CREA), Jose Carlos Salgado (IAT), 

José Joaquim Crachineski (IBAMA – PR), Cap. Eduardo Hunzicker (CB), Patrícia Pereira 

(DER-PR), Claudia Gulin (SEST-SENAT), Juliano Lima e Silva (DNIT), Paula Broering Gomes 

Pinheiro (MP), Jeferson de Medeiros Lirio (PRF) 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sgt. Hammes Iniciou a reunião apresentando a pauta de assuntos:  Seminário, próxima concessão de 

rodovias, acompanhamento das metas e deliberações da última reunião.  

Sgt. Hammes Relembrou especialmente para os novos membros quanto a importância do site da 

Defesa Civil (comitês), bem como a importância da indicação por Portaria de designação 

de membros da CE-P2R2 bem como dos demais documentos existentes. 

Sgt. Hammes Solicita a palavra do Sr. Jeferson de Medeiros da PRF para tratar sobre o seminário. 

Jeferson PRF Afirma que o seminário já está em suas programações e que vai confirmar para a 

próxima semana uma reunião para demais alinhamentos necessários. Afirma que nessa 

reunião seria necessário apenas a presença da CEDEC. Confirma a previsão de realização 

do seminário no segundo semestre com o objetivo de realização de forma presencial.  

Abdelmajid - CREA Se coloca à disposição para apoio no seminário.  

 Jeferson PRF se retira da reunião, em virtude de demais demandas. 

Sgt. Hammes Repassa o panorama sobre a situação das concessões das rodovias, nome do projeto 

“Rodovias integradas do Paraná”, será repassado ao Sr. José Joaquim Crachineski 

(IBAMA - PR), Jose Carlos Salgado (IAT), Sr.  Marco Antonio Ramos (AGEPAR), Cap. 

Eduardo Hunzicker (CB), bem como para os demais membros que solicitarem o 

documento elaborado pela CEDEC que trata a respeito das concessionárias, E- Protocolo 

17.128.728-6. Solicita participação de todos na audiência pública que será realizada nos 

dias 24 e 25 de fev. 2021. 

Cap. Hunzicker (CB) Solicita informações à Sra. Patrícia Pereira do DER-PR quanto ao responsável pela edição 

do edital referente às concessionárias.  

Sra. Patrícia P. DER Salienta a importância da participação na audiência pública. Disponibiliza link para dados 

quanto a audiência pública da nova concessão:  



 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-audiencia-publica-n-1/2021-301246898 

 

Quanto ao acesso dos estudos da nova concessão, está disponível na ANTT pelo site: 

 

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.

aspx?CodigoAudiencia=443 

 

No site tem o link para manifestação oral e instruções. 

Joaquim IBAMA Considerando o recém acidente ocorrido na curva da Santa, sugere que se faça um 

estudo detalhado das causas envolvidas nesses acidentes e para que se prossiga com a 

eliminação das possíveis causas, desde a instalação de novos radares, dentre outras 

informações. 

Abdelmajid - CREA Questiona o por que a área de escape na curva da Santa foi executada do lado esquerdo 

da via, sendo que os veículos mais pesados devem transitar na via da direita. 

Salgado - IAT Afirma que a área de escape é para o lado esquerdo pois quando o veículo está sem freio 

a tendência é tentar ultrapassar os veículos a sua frente pela via da esquerda. Sugere a 

necessidade de tomada de atitude quanto a esses acidentes. 

Cap. Eduardo 

Hunzicker (CB) 

Sugestiona a elaboração de um ofício para o MP com as indicações de acidentes nas 

rodovias, a fim de obter uma resposta mais efetiva.  

Paula - MP Apoia a sugestão dada e informa que deve ser via promotoria local, por região, 

apresentando estatísticas e danos ao meio ambiente. Caso seja possível elaborar estudo 

do Estado do Paraná, pode-se atuar independente da promotoria local. 

Sgt. Hammes Deixa como deliberação para a CEDEC a elaboração de um ofício para envio ao MP 

fomentando a discussão a respeito dos acidentes recorrentes em pontos específicos. 

Relata ainda a dificuldade de identificar esses pontos e solicita aos Órgãos envolvidos  

levantamento estatístico com  informações do marco quilométrico onde mais 

acontecem os acidentes, especialmente com envolvimento com produtos perigosos.  

Sgt. Hammes Quanto a aplicação dos questionários aos motoristas e tabulação, a ser realizado pelo 

SEST/SENAT, relata que foi informado que o questionário está pronto e que restam 

deliberações a respeito de sua aplicação em conjunto com a PRF. 

Sgt. Hammes Foi ainda reforçado as metas definidas anteriormente pelo grupo para o ano de 2021, 

sendo: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). 

Sgt. Hammes Deixa como deliberação o estudo disponibilizado pela Sra. Patrícia Pereira, do DER-PR. 

Cap. Eduardo 

Hunzicker (CB) 

Informa que a partir do dia 5/02 já é possível se manifestar no link disponibilizado pela  

Sra. Patrícia Pereira, do DER-PR. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-audiencia-publica-n-1/2021-301246898
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=443
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=443


 

 

 

1º Ten. QOBM Joyce Andressa de Oliveira. 

(CEDEC). 

 

 

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, 

(CEDEC). 

 

 

             1º Sgt. Hederson Liiber, 

(CEDEC). 

 

 

Marco Antonio Ramos, 

          (AGEPAR). 

 

 

Adinan Soares de Assunção, 

              (IBAMA). 

 

 

Abdelmajid Hach, 

         (CREA). 

 Jeferson de Medeiros Lirio,  

                (PRF). 

Sgt. Hammes Encerrou a reunião às 10h50min. 

  

DELIBERAÇÕES 

 A PRF, na pessoa do Sr. Jeferson, informar a data da reunião para demais alinhamentos necessários 

referentes ao seminário; 

 CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, disponibilizará acesso aos membros  do E- Protocolo 17.128.728-6; 

 DER, na pessoa da Sra. Patrícia Pereira, irá informar os dados do responsável pela edição do edital 

referente às novas concessões. 

 CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, verificará tramitação para elaboração de ofício a ser enviado para 

o MP tratando sobre os recorrentes acidentes. 

 O SEST/SENAT, na pessoa da Sra.  Miscila, irá informar a estratégia de aplicação do questionário (prazo 

e abordagem). 

 O CB, na pessoa do Cap. Giovanni, verificará as interações do Comando do CB para o novo Edital 

referente as concessionárias 

 TODOS,  leitura e participação na audiência pública que será realizada nos dias 24 e 25 de fev. 2021 – 

9h. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Seminário. 

 Próxima concessão de rodovias. 

 Acompanhamento das metas. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 08/06/2021 

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço:  



 

 

Jose Carlos Salgado,      

           (IAT).                                                                   

 

 

 

Cap. Hunzicker, 

          (CB). 

 

 

Patrícia Pereira, 

    (DER-PR). 

 

 

 Claudia Gulin,  

  (SEST-SENAT). 

 

 

Juliano Lima e Silva, 

          (DNIT). 

 

 

Paula Broering Gomes Pinheiro,  

                      (MP). 


