
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

13ª Reunião do GT Insumos Agrícolas 

Data: 26 outubro de 2021 

Horário Previsto 09h30min Início 09h30min 

Pauta:  Minuta de Projeto Piloto – confirmação da atuação dos órgãos; 

 Metas 2022. 

Participantes: 1º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes - CEDEC; 

Márcia Procopiuk,  Alana Flemming , Yumie Murakami - SESA; 

Ricardo Moraes Witzel - MPPR;  

José Carlos Salgado, IAT 

Luiz Angelo Pasqualin, ADAPAR; 

Ricardo Santos da Silva, IAT; 

Adriano Banaki da Silva, 20ª Regional de Saúde; 

Júlia de Wallau Pacheco, GAEMA/Cascavel 

Rebert SKalisz, SANEPAR 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Iniciou a reunião através do aplicativo de videoconferência da Celepar agradecendo a 

presença de todos os participantes. Apresentou a Pauta para reunião, sendo: Minuta 

de Projeto Piloto – confirmação da atuação dos órgãos e Metas 2022. Ratificou a 

importância da definição de metas na condução dos trabalhos do GT junto a Comissão 

Estadual CE-P2R2. Destacou ainda as metas definidas pelo GT Insumos Agrícolas para 

o ano de 2021, sendo: 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. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Destacou a importância da integração/interação entre os órgãos na busca de produto 

que venha a contribuir para a redução de riscos. 

Marcia SESA Informou quanto a participação em seminário (1ª Mostra de Experiências em Saúde 

Ambiental do III Seminário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental), onde foi 

divulgado vídeo contendo explicação do Projeto que está sendo desenvolvido neste 

Grupo de Trabalho denominado ELO PELA ÁGUA TOLEDO. 

Marcia SESA Expôs que quanto a metas 1 e 2 que continua os trabalhos de monitoramento sendo 

realizados inicialmente pela SESA na água superficial (amostra bruta e tratada). 

Alana SESA Solicitou a apresentação dos resultados após avaliação de um ano de coletas. 

Solicitação que foi aceita pelos participantes. 

Ricardo MPPR Informou quanto a necessidade de reunião após a coleta das amostras pela SESA, afim 

de verificar a existência do índice de agrotóxico na água para traçar planejamento de 

ação junto a comunidade através de indicadores tais como 



fiscalização/monitoramento da mata ciliar com finalidade também de conservação do 

solo. Destacou quanto a necessidade de precaução quanto a divulgação dos dados, e 

como proposta apresentou que os dados primeiramente serão tratados junto a 

ADAPAR, IAT e SESA. Proposta aceita pelos participantes.  

Pasqualin Expôs que no Pre Projeto foram acordados várias ações que já estão em andamento. 

Ricardo MPPR Propôs que a Sra. Júlia, realize tratativas junto a promotoria do Sr. Giovani Ferri para 

ajustar agenda de reunião técnica a ser realizada em Toledo. 

Júlia Informou que fará gestão junto ao Promotor Sr. Giovani Ferri e informará a data de 

reunião técnica com previsão de ser realizada na primeira semana de dezembro deste 

ano. 

Ricardo MPPR Propôs oficiar a Defesa Civil de Toledo pela CEDEC, em nome da CE P2R2 – GT Insumos 

Agrícolas, quanto a participação do Coordenador Municipal da Defesa Civil. Proposta 

aceita pelos participantes e pactuada como deliberação. 

Marcia SESA Expôs que a SESA realizou 6 amostragens até o momento. 3 amostragens não 

apresentaram nada de anormal e 3 apresentaram resíduos na água, porém nada 

alarmente. 

Rebert Informou após perguntado pelo Sgt. Hammes, que as tratativas quanto a participação 

da SANEPAR não serão necessárias via instrumento legal, visto existir solicitação via 

pedido do MPPR. Informou também quanto as dificuldades na contratação do serviço 

a ser prestado pelos laboratórios (não realizar todas as análise necessárias). Informou 

que foi realizado nova proposta de solicitação. 

Marcia SESA Informo que a SESA renovou a contratação do laboratório e que a previsão das 

análises a cargo da SESA sejam realizadas até o mês de abril de 2022, ficando a cargo 

da SANEPAR a continuidade. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Passou a tratar quanto a proposta das metas a serem desenvolvidas no ano de 2022 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Propôs que a primeira meta a ser perseguinda seja:  Noções de SCI – Sistema de 

Comando de Incidentes, com nivelamento de informações básicas. Aceita pelos 

participantes. 

Ricardo MPPR Propôs que seja mantido a meta para 2022: Monitoramento mensal da água pela 

SANEPAR e SESA. Aceita pelos participantes. 

Ricardo MPPR Propôs nova meta: que seja elaborado Plano de Trabalho com metas a serem 

desenvolvidas pelos órgãos a serem definidas na reunião técnica. Proposta aceita 

pelos participantes. 

Ricardo MPPR Expôs que a o conceito envolvendo a metodologia foi finalizado (amostragem, 

fiscalização, monitoramento),  e tem grande probabilidade de ser utilizado em outras 

bacias, porém com a necessidade de análise das particulariedades de cada bacia a 

cada tipo de abastecimento tendo em vista a melhoria da qualidade da água. 

Sgt. Hammes Ratificou que o escopo do projeto foi tramitado via protocolo 17.050.580-8, bem 

como Portaria 44/2021 – GAEMA / Toledo, de 15 maio 2021, pela Promotoria do Dr. 

Giovani Ferri / Promotor de Justiça Coordenador Regional. 

Sgt Hammes 

CEDEC 

Agradeceu a participação de todos em especial da Sra. Júlia do GAEMA. 



 

 

 

Ricardo Moraes Witzel 

MPPR 

 

1º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, 
CEDEC. 

José Carlos Salgado, 

IAT. 

Alana Flemming 

SESA. 

 

Ricardo Santos da Silva  

IAT. 

Luiz Angelo Pasqualin 

ADAPAR. 

Yumie Murakami 

SESA. 

 

Márcia Procopiuk 

SESA. 

 

Adriano Banaki da Silva  

20ª Regional de Saúde. 

Júlia de Wallau Pacheco  

GAEMA/Cascavel. 

Rebert Skalisz  

SANEPAR. 

 

Sgt Hammes 

CEDEC 
Às 10h30min encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 GAEMA, na pessoa da Sra. Júlia,  fará gestão junto ao Promotor Sr. Giovani Ferri e informará a 

data de reunião de trabalho a ser realizada com a presença em especial da ADAPAR, SESA, IAT, Defesa 

Civil Municipal entre outros Órgãos; 

 CEDEC, oficializará ao Prefeito de Toledo quanto a participação da Defesa Civil do Municipio na 

realização dos trabalhos. 

 TODOS, METAS PARA 2022: 1.  Noções de SCI – Sistema de Comando de Incidentes, com 

nivelamento de informações básicas. 2. Monitoramento mensal da água pela SANEPAR e SESA. 3.  Plano 

de Trabalho com metas a serem desenvolvidas pelos órgãos a serem definidas na reunião técnica. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Minuta do Projeto Piloto – confirmação da atuação dos órgãos; 

 Metas 2022. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data:  a confirmar 

Horário:  a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço:  a confirmar 



 

 


