
   
 

FRANCISCO BELTRÃO LISTA DE PRESENÇA 
  

Data 
22/06/2017 

 
REUNIÃO/ POSSE 
. 

Horário de Inicio: 
10 Horas   

Coordenador  Ademar Pastre 
 

Local: Chacará Tios-Pr 280 

 

 
PAUTA 

 10 horas – Reunião de alinhamento das atividades com entidades, associados e participação do Sr. Paulo 
Sergio Brito Silva ,INMETRO. 

 12horas – Almoço 

  13:30 - Workshop com Paulo Sergio Brito Silva do INMETRO 

ATA DA REUNIÃO 

Reunião de empresários com o objetivo de discutir o alinhamento das atividades com entidades, associados e 
participação do Sr. Paulo Sergio Brito Silva ,INMETRO. 

No dia 22/06/2017, as 10:00 hrs, na sede da Chácara Rios –PR-283, acesso ao trevo da Icavel, em Francisco 
Beltrão, na abertura da reunião foi oficializada aos presentes a posse da nova Diretoria do APL – de Utensílios 
Domésticos e Produtos em Alumínios do Sudoeste do Paraná empossado como  coordenador , Ademar Pastre  - 
Aluminios Lummi ,  Vice-Coordenador Carlos Luiz Vagliati - Aluminios Reluz , e  tesoureiro , Patrick Ruaro - Aluminio 
Cinco Estrelas, Para Ademar , a união entre as empresas é a força do APL, `` Estamos iniciando , mas já quero 
agradecer a governança anterior pelo trabalho .`` , que  conta com a participação dos indústrais e dos parceiros , diz 
ele “ tem se a preocupação com a nova caminhada visando as adaptações exigidas pelo INMETRO, que deverão ser 
feitas até final de 2018” . 

O Presidente do Sindimetal/Sudoeste – Evandro Néri, o   Consultor do Sebrae - Regional Sul -  Gilcindo de Castro 
Corrêa Neto, as integrantes do Sistema FIEP do Sudoeste Gerentes Marcia Painin , Rosivete Tesser, e consultor 
Jean Carlos Zalite do SENAI Maringa, Marcelo Monteiro da Correggio Senai Francisc Beltrão  Rosane Neckel 
Laboratório SENAI Pato Branco,e  Inácio Pereira – Secretário Desenvolvimento Prefeitura de Francisco Beltrão  se 
colocaram a disposição para continuar os trabalhos em apoio as atividades do APL. 

Sadimar Frozza , se despede como coordenador  da APL ALUMINIOS , dizendo que considera importante manter a 
união , não só para  discutirmos problemas já existentes , mas para anteciparmos as mudanças , que isso é 
fundamental, agradece a todos concluindo , que estará a disposição da nova diretoria . 

Em continuidade foi focado o  Workshop com Paulo Sergio Brito Silva do INMETRO, o qual explanou o que já está 
vigente na normatização dos utensílios domésticos em alumínio, enfatizando que a ABNT é um órgão que cria a 
normatização mas ao Inmetro é quem cumpre exigir o cumprimento na sua totalidade ou não,  e que  o APl  ainda 
poderá solicitar mudanças, nada está totalmente definitivo. 

Após muitas discussões, foi decidido realizar um documento a ser encaminhado ao INMETRO. 

Nada mais havendo a tratar o Coordenador Ademar Pastre encerrou a reunião. 

 

Lista de presença em anexo. 

 

 

 
 

 


