
 
ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 

 

17ª Reunião do GT Rodoviário 

Data: 08 de junho de 2021 

Horário Previsto 09h30min Início 9h31min 

Pauta:  Seminário. 

 Próxima concessão de rodovias. 

 Metas do GT Rodoviário para o ano de 2021; 

 Última reunião – deliberações. 

Participantes: Maj. Nascimento, CEDEC; Rosenildo Ferraz, ANTT; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Adinan 

Assunção, IBAMA; Hach Abdel, CREA; Jose Carlos Salgado, IAT; Cap. Eduardo Hunzicker, 

CB; Patrícia Pereira, DER-PR; Miscila Zeferino, Sest Senat; Paula Broering Gomes 

Pinheiro, MP-PR; Kaiel, PRF; André Luiz Sério, DER/PR; Lutero Eduardo Lucio, SANEPAR. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sgt. Hammes Iniciou a reunião pelo google met, apresentando a pauta de assuntos:  Seminário, 

próxima concessão de rodovias, acompanhamento das metas e deliberações da última 

reunião.  

Sgt. Hammes Destacou a importância da atuação dos órgãos para gestão de redução de riscos em 

rodovias. 

Sgt. Hammes Relembrou as metas definidas no GT para o ano de 2021: 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 Solicitou ao Sr. Kaiel – PRF para expor as tratativas em andamento referente ao 

Seminário de Produto Perigoso. 

Kaiel - PRF Expôs quanto a previsão de realização do Seminário Estadual de Produto Perigoso, 

previsto para o mês de novembro, no formato virtual. 

Sgt. Hammes Destacou quanto a dificuldade quanto a elaboração de Certificado para o Seminário. 

Miscila Informou que é possível emissão de Certificados pelo Sest Senat, necessitando do 

controle dos participantes. 

Abdel Informou que o CREA poderá participar como palestrante. 

Kaiel Expôs que um dos desafios é ter moderadores para a realização do seminário. 

Maj. Nascimento Explanou quanto a importância de cada Órgão auxiliar para a realização do evento, com 

moderadores, com palestrantes, com divulgação. 



Sgt. Hammes Expôs que as Regionais de Proteção e Defesa Civil farão fiscalização de Produto Perigoso 

em diversos modais durante o ano de 2.021 e que as Regionais irão demandar os Órgãos 

para participação conjunta nas fiscalizações. 

Miscila Expôs que os questionários inicialmente seriam aplicados durante a fiscalização da PRF, 

porém prejudicado devido a pandemia e não operacionalização do cronograma de 

fiscalizações pela PRF. 

Maj. Nascimento Solicitou ao DER e também a PRF, verificar internamente a forma de ser 

criado/disponibilizado os dados/registros de acidentes nas rodovias com produto 

perigoso, viabilizando uma consulta de forma sistematizada. 

Sgt. Hammes Apresentou o Protocolo Integrado nº 17.128.728-6, com informações enviadas aos 

seguintes Órgãos (AGEPAR, DER, MINFRA, IAT, MOVIMENTO PRÓ-PARANÁ)  e 

encaminhadas via Audiência Pública com solicitações e sugestões em nome da CE-P2R2. 

Sgt. Hammes Iniciou o retorno das deliberações: PRF, Sr. Jeferson não conseguiu participar e ficará 

para próxima reunião a apresentação do Projeto de Redução de Desastres. 

Patrícia Informou que o Sr. Guilherme Conte, representante do DER está à frente como 

Coordenador de concessões e que ele não pode participar nesta reunião. 

Sgt. Hammes Solicitou a Sra. Paula do MP para expor como o MP poderia auxiliar em relação aos locais 

que possuem recorrência a acidentes. 

Paula Informou que poderá ser encaminhado ao CAOP da Promotoria, via e-mail expresso (Dr. 

Alexandre Gaio), instruído com todos os documentos. 

Cap. Hunzicker Complementou que essa demando ao MP pode gerar o diálogo com os Órgãos com 

responsabilidades sobre a via, avaliando a eficiência das obras de engenharia, de 

sinalização, e outros com vista a redução de acidentes. 

Sgt. Hammes Informou da participação em Audiência Pública nos seis lotes, com documento 

elaborado com pontos de fragilidade ambiental e pontos de recorrência de acidentes 

envolvendo produto perigoso. 

Rosenildo Compartilhou com o grupo que é vedado estacionamento, nos casos em que há 

estacionamento de veículos transportando produto perigoso, em vias, locais 

residenciais, sem a vigilância do condutor e/ou sinalização, sujeito a autuação mediante 

o Regulamento de Transporte de Produto Perigoso (Resolução nº 5848, da ANTT). Que 

os municípios podem regulamentar esta situação com base no Decreto nº 96044/1988, 

que pode inclusive ter previsão no Plano Diretor Municipal e que os pátios para 

estacionamento destes caminhões devem atender aos requisitos da NBR 14.095. 

Salgado Questionou qual a atuação do DER em relação ao término da concessão de pedágio 

vigente. 

Maj. Nascimento Solicitou a Patrícia a viabilidade de participação do Sr Guilherme Conte DER para expor 

a atuação do DER em relação ao término da concessão (transição). 

DELIBERAÇÕES 

 A CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, informar contato das Regionais de Proteção e Defesa Civil ao Sest 

Senat para viabilizar a composição/conduta para fiscalização aplicando os questionários. 
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 A CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, irá encaminhar os documentos enviados ao MINFRA para o 

MP/CAOP. 

 DER, na pessoa da Sra. Patrícia Pereira, irá verificar internamento no órgão viabilidade e forma de 

acesso aos dados de acidentes para a CEDEC. 

 DER, na pessoa da Sra. Patrícia Pereira, verificar viabilidade da participação do Sr. Guilherme Conte 

para expor andamento da concessão de pedágios 

 PRF, na pessoa do Sr. Kaiel, irá verificar internamento no órgão viabilidade e forma de acesso aos dados 

de acidentes para a CEDEC. 

 PRF, na pessoa do Sr. Jeferson, apresentar o andamento do Projeto de Redução de Acidentes (Atalaia). 

 TODOS,  conforme demanda, participar da organização do seminário que será realizado em novembro 

2021. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Seminário. 

 Acompanhamento das metas. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 05/10/2021 

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço:  



Miscila Zeferino,                                          

   SEST-SENAT 

 

Paula Broering Gomes Pinheiro,   

                    MP/PR 

     

André Luiz Sério 

DER/PR 

 

Lutero Eduardo Lucio, 

        SANEPAR. 

 

 


