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ATA nº 005/2022  
DATA: 25.07.2022 
HORÁRIO: 11:00 
LOCAL: DOM PEDRO II 
 
Ao vigésimo quinto dia do mês de julho, as onze horas. 

Dando início a reunião, Sr. Felipe Zacharias agradeceu a presença de todos. Como pauta ficou 

estabelecido:  

1) Apresentação do relatório do simulado Porto Ponta do Felix. 

2) Aprovação da participação do OGMO de Antonina. 

3) Aprovação da participação da Klabin.  

Respondendo aos quesitos da pauta de reunião, O Sr. Felipe se apresentou ao Soldado 

Padovani do Corpo de Bombeiros, e apresentou os integrantes da Comissão Gerenciadora do 

PAM, falou das atribuições e especificamente da análise da participação de novos integrantes, 

apresentou o calendário das reuniões e o cronograma dos simulados.  O Sr. Felipe também 

comentou sobre o interesse do OGMO de Antonina em participar do PAM, e que ele havia 

enviado o Regimento, Carta de Adesão e Check List, e solicitou os documentos exigidos pelo 

Estatuto, porém ainda não haviam encaminhado, devido ao fato de não ter o PAE/PCE próprio, 

eles alegaram estar inseridos no plano do Terminal Portuário Ponta do Félix por ser o único 

operador portuário que utiliza os serviços do OGMO, sendo esse um item da NR 29, o esperado 

é que se cumpra, e em concordância com a Comissão foi deliberado que será necessário ter o 

Plano de Emergência em consonância com o Plano do TPPF. 

 

Sr. Mauro expôs aos presentes um relatório de informações relacionado ao simulado que foi 

realizado no dia 01/07/2022. O simulado foi realizado com a equipe de segurança e meio 

ambiente do TPPF, tendo por objetivos avaliar a comunicação, tempo de resposta a eficácia e o 

comportamento da equipe da brigada no atendimento à vítima.  O Sr. Fernando comentou sobre 

o cenário, vazamento de óleo hidráulico do MHC, e que foi utilizado uma pá comum para 

retirada da serragem, o que gerou um princípio de incêndio, quando foi acionada a sirene uma 

pessoa teve um AVC.  
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Os pontos verificados durante o simulado, foram os seguintes:  

- O plano de ação a emergência;  

- Teste dos equipamentos de combate a incêndio;  

- Tempo de resposta da equipe de resgate do OGMO;  

- Os meios de comunicação e avaliação do tempo de resposta com a empresa aLBriggs, sendo 

essa a contratada para prestação de serviço no atendimento de vazamento de líquidos, que 

seguiu um fluxo de comunicação interna.  

Sr. Mauro mostrou algumas imagens aos presentes, registros feitos durante o simulado, e se 

comprometeu a divulgar o plano das ações geradas após a análise crítica. 

Respondendo aos quesitos da pauta de reunião, o Sr. Felipe esclareceu sobre a participação 

da Klabin e que estava aguardando o retorno da carta de Adesão e check list, e que os demais 

documentos da unidade do km 5 já havia recebido, em concordância com a Comissão foi 

deliberado e aprovada a participação da Klabin assim que enviada a carta de adesão 

devidamente assinada. O Sr. Kleber agradeceu a oportunidade e mencionou que a Klabin vem 

para somar e dar apoio a todos.  

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Felipe Zacharias agradeceu a presença de todos. Compõem 

esta Ata lista assinada pelos presentes. 
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