
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

35ª Reunião CEP2R2 – Reunião Ordinária 

Data: 09 de março de 2021 

Horário Previsto 09h30min Início 10h37min 

Pauta:  Andamento dos trabalhos dos GT´s no ano de 2021; 

 Metas para 2021, CEP2R2 e GT´s; 

 Panorama de andamento dos trabalhos nos GT´s 

Participantes: Alana Flemming, SESA/Vigilância Ambiental;  André Luis Serio, DER; Ayrton Pontes, 

CREA/PR; Hach Abdel, CREA/PR; Ellery Regina Garbelini, MPPR; Cap. Alvaro 

Gruntowski, BPAmb; Cap. Giovanni Ferreira, Corpo de Bombeiros; Carlos Alves de 

Oliveira, CRO-IX; Maj. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Rafael Sales Cabreira, APPA; 

MPPR; 2° Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, CEDEC; André Nogueira Neto, 

COMPDEC Araucária; TC Manoel Jorge Santos Neto, FETRANSPAR; Reinaldo Fuzetto, 

SEST/SENAT; Miscilla de Cassia Zeferino, SEST/SENAT; José Joaquim Crachineski, 

IBAMA; José Sbravatti, APPA; 1° Sgt. Hederson Liiber, CEDEC; Adinan Assunção, 

IBAMA; Giovana Fratin, SESA/GAU; Marco Ramos, AGEPAR; Patrícia Pereira, DER; 

Carlos Alberto Rodrigues, DER; Roberto Tamari, IPEM; Yumie Murakami, SESA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Maj. 

Nascimento 

Iniciou a reunião, por meio do aplicativo google meet, agradecendo da participação 

de todos os órgãos e entidades. Passou a palavra ao Sgt Hammes para início da 

reunião. 

Sgt Hammes Destacou a finalidade da reunião com a participação de todos os Grupos de Trabalho 

– GT´s da Comissão Estadual P2R2, de informar a todos as ações em andamento nos 

GT´s. Iniciou apresentando e relembrando as metas definidas para o GT Rodoviário 

para o ano de 2021. 

Sgt Hammes Informou da previsão de seminário a ser realizado de forma virtual nos dias 9, 10 e 

11 novembro de 2021, com o planejamento iniciado envolvendo inicialmente a PRF 

e a CEDEC. Informou também quanto a fiscalização de produto perigoso, com 

planejamento sendo desenvolvido envolvendo vários Órgãos como PRF, SEST/SENAT, 

Órgãos Ambientais, Regionais da Defesa Civil proporcionando além de ações 

necessárias de fiscalização, maior interação entre os Órgãos. 

Sgt Hammes Ressaltou a importância do Projeto de Redução de acidentes sendo finalizado pela 

PRF e também a importância do acompanhamento das novas concessões rodoviárias. 

Miscila Expôs quanto a participação do SEST/SENAT na aplicação de questionário aos 

motoristas com vista a avaliar o conhecimento dos motoristas que transportam 

produto perigoso. 

Sgt Hammes Passou a abordar assuntos do GT Ferroviário, enumerando as metas para 2021 e 

destacando quanto ao objetivo comum dos envolvidos na redução de riscos, na 



preservação de vidas, meio ambiente e patrimônio. Destacou a importância da 

interação entre os Órgãos, em especial com a Empresa RUMO, que está colaborando 

com as demandas do GT, em conjunto com o IBAMA e CEDEC. Solicitou participação 

do IBAMA. 

Adinan Informou acerca do mapeamento de risco elaborado pelo IBAMA referente ao modal 

Ferroviário no Estado, destacando a identificação de dois pontos críticos (Serra do 

Mar e Apucarana) e que o IBAMA pretende refinar o mapeamento e a metodologia 

proposta de mapear os riscos. 

José Joaquim Destacou que os mapeamentos / estudos tem que ser instrumentos para o combate 

efetivo aos acidentes. 

Sgt Hammes Apresentou e reforçou as metas definidas para o GT Aquaviário para o ano de 2021. 

Rafael 

Cabreira 

Informou pela APPA que foi encaminhado ao IBAMA as adequações solicitadas no 

Plano de Área no início de fevereiro 2021, informou que referente ao simulado em 

decorrência da pandemia, será estudado a possibilidade de realizar simulado de mesa 

(no GT Aquaviário) bem como está sendo verificado internamente as questões 

referente ao acesso aos órgãos em caso de emergência em caso de sinistro 

(protocolo). 

Sgt Hammes Destacou a importância de ser elaborado o Plano de Contingência conforme definido 

como meta do GT Aquaviário, com a participação de todos os órgãos com atuação. 

José Salgado Questionou se há por parte da APPA plano de atuação para eventual desastre no 

entorno da APPA, como o ocorrido com a explosão em galerias pluviais em Paranaguá 

recentemente. 

Felipe Informou pela APPA que foi realizado análise  do ocorrido e que no caso de eventual 

ocorrência  seria acionado o PAM – Plano de Auxílio Mútuo, acrescentou que na 

interface entre área externa e área de tanquagem  estão estudando formas de 

minimizar possíveis danos em caso de ocorrência similar. 

Joaquim Informou que o Plano de Área tem por objetivo integrar os PEI´s, e que tem por 

limitação a área do polígono que define a atuação do porto organizado. 

Complementou que na área de fundeio está sendo verificada adoção de modelagem 

matemática para avaliação de eventuais manchas de óleo (manchas órfãs). 

Salgado Complementou que o Plano de Área deveria prever a possibilidade de eventos que 

possam ocorrer na galeria de águas pluviais possa adentrar a área do porto 

organizado, devendo integrar as hipóteses do Plano de Área e Planos de Emergência 

Individuais – PEI´s das empresas. 

Sgt Hammes Passou a apresentar as demandas do GT Empresas e as metas definidas no GT para o 

ano de 2021, destacando a elaboração de metodologia de priorização de empresas, 

consistindo no projeto piloto sendo desenvolvido no município de Araucária com 

participação de diversos órgãos, e que encontram-se em busca de mais informações 

para compor a metodologia. 

Ayrton Pontes Agradeceu a participação no grupo colocando-se à disposição. 

Carlos Alves Informou que referente a metodologia está pendente de ser levantado o registro de 

certificações ISO e SASSMAQ das empresas. Complementou ainda que encontra-se 

em levantamento no CRQ os aglomerados de empresas que produzem/manipulam 
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produtos químicos perigosos no Estado, o que levará em torno de 2 meses. 

Abdel Complementou e disponibilizou link de acesso as empresas que possuem a 

certificação  SASSMAQ para apoio ao levantamento no GT Empresas. 

Sgt Hammes Passou a tratar e apresentar as metas do GT Insumos Agrícolas para 2021, informando 

que o projeto piloto definido como “Elo Toledo”.  

Ellerty Informou que o MP propôs que fosse verificado a análise de água da bacia do rio 

Toledo com foco na verificação de presença de agrotóxicos e fertilizantes, tendo 

como eixos: qualidade de água; qualidade do receituário agronômico / rastreio; canal 

de comunicação com a comunidade; extrapolação da metodologia para outras bacias. 

Alana Complementou que está em fase de ser iniciado o plano de amostragem através do 

laboratório contratado em São Paulo, e que será realizado as amostras iniciais pela 

SESA e será dado continuidade por parte da SANEPAR. 

Sgt Hammes Encerrou a reunião às 10h52min. 

DELIBERAÇÕES 

 Continuidade das metas definidas para o ano 2021 nos GT´s. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Acompanhar e analisar o desenvolvimento das ações programadas. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 11 de novembro de 2021 / CE-P2R2. 08 de junho de 2021 / GT Rodoviário. 

Horário: a definir. 

Local:  a definir. 

Endereço:  
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