
 

Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000 

ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 5ª Reunião do Comitê Gestor do Setor de Alimentos de  

Origem Vegetal 

Data: 30 de Novembro de 2015 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Instituições presentes: SINCABIMA, SINCAFÉ, SENAI, FIEP. 

Convidados ausentes: SINDITRIGO, SEMA, IAP. 

Objetivos da reunião: Aprovação da ata da reunião anterior; Apresentação dos 

resultados da reunião da Coordenação do Comitê com o Sindicarnes e Sindiavipar 

(11/11) e apresentação dos resultados da reunião dos presidentes com a SEMA 

(13/11). 

Principais encaminhamentos: O Sr. Rommel Barion presidente do SINCABIMA irá 

realizar contato com o Sindicarne e Sindiavipar para solicitar uma posição quanto à 

participação do Comitê Gestor de LR de AOV. 

FIEP/SENAI/SEMA irão realizar visitas nas associações (supermercado, comércio, etc.) 

ainda no mês de Dezembro/2015 para posterior convocação. 

 

Participantes da reunião conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata/Memória 

 

No dia 30 de Novembro de 2015 foi realizada a quinta reunião do Comitê Gestor do 

Setor de Alimentos de Origem Vegetal com objetivo de leitura da Ata anterior, apresentação 

dos resultados da reunião da Coordenação do Comitê gestor com o Sindicarne e Sindiavipar 

realizada no dia 11 de Novembro e apresentação dos resultados da reunião dos presidentes do 

comitê com a SEMA realizada no dia 13 de Novembro. 

A Reunião foi realizada no Campus da Indústria durante o período da manhã. 

O Sr. Elcio Herbst, Consultor do SENAI fez a abertura do Comitê Gestor e na sequencia, 

fez a leitura da ATA da reunião anterior.  

O Sr. Rommel Barion, presidente do Sincabima fez suas colocações referente à reunião 

realizada no dia 11/11 com o Sindicarne e Sindiavipar, as questões financeiras com relação ao 

ingresso dos dois sindicatos no comitê gestor do setor de Alimentos de Origem Vegetal serão 

tratados internamente entre os próprios sindicatos. Ainda na data de hoje, 30/11/2015, o Sr. 

Barion fará contato com os mesmos sindicatos para solicitar uma posição quanto a participação 

da LR. 
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O Sr. Alessandro Panasolo, Advogado do Sincabima apresentou o resultado da reunião 

realizada na SEMA no dia 13/11/2015, será criada uma resolução para “obrigar” as empresas a 

aderirem ao Plano de Logística Reversa do Setor através do Licenciamento Ambiental, seja ele 

apenas uma renovação ou solicitação de uma nova licença. A própria secretaria (SEMA) irá 

realizar as reuniões junto ao IAP e setor jurídico para dar andamento à resolução. 

Sendo assim, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

Encaminhamentos: 

 

 Próxima Reunião: 14 de Dezembro de 2015 – Período da Manhã 09h até 10h – Local: 

Campus da Indústria. 

 O Sr. Rommel Barion presidente do SINCABIMA irá realizar contato com o Sindicarne e 

Sindiavipar para solicitar uma posição quanto à participação do Comitê Gestor de LR de 

AOV; 

 SEMA: Convocar os outros elos da cadeia para reunião em Janeiro/Fevereiro (à definir 

data) com o objetivo dos outros elos apresentarem suas ações de Logística Reversa e 

convidar à participação na Implementação; 

 FIEP/SEMA/SENAI: FIEP e SENAI elaborarão um draft solicitando os contatos das 

Associações (supermercado, embalagens, comércio, etc.) para a SEMA juntamente com 

o modelo de convocação para a reunião em 2016; 

 FIEP/SEMA/SENAI: realizar visitas nas Associações (Supermercado, Embalagens, etc.) em 

Dezembro/2015 para apresentação do Plano de LR e convidar na participação do 

Comitê Gestor; 

 O objetivo da próxima reunião será a oficialização da entrada dos outros sindicatos 

(SINDICARNE e SINDIAVIPAR) no Comitê Gestor. 

 

 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as deliberações 

descritas no presente documento. 


