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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 6ª Reunião do Comitê Gestor do Setor de Alimentos  

Data: 14 de Dezembro de 2015 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Instituições presentes: SINCABIMA, SINCAFÉ, SINDITRIGO, SINDIAVIPAR, SINDICARNE, IAP, SENAI, 

FIEP e PALMALI.  

Convidados ausentes: SIPCEP, SEMA. 

Objetivos da reunião: Aprovação da ata da reunião anterior; oficialização da inserção dos Sindicatos; 

SINDIAVIPAR e SINDICARNE. 

Principais encaminhamentos:  

 

 

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

Ata/Memória 

 

No dia 14 de Dezembro de 2015 foi realizada a sexta reunião do Comitê Gestor do 

Setor de Alimentos com objetivo de leitura da Ata anterior e oficialização da inserção dos dois 

Sindicatos do setor de alimentos de origem animal: SINDICARNE e SINDIAVIPAR. 

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. Com relação à ATA, o Sr. Alessandro informou que a 

SEMA não criará uma nova resolução quanto à obrigatoriedade do PLR no licenciamento, e 

sim, a SEMA fará uma revisão da resolução atual de licenciamento para inserir a solicitação à 

empresa de apresentar um Plano de Logística Reversa. 

O Sr. Péricles Salazar, presidente do Sindicarne informou no comitê que a empresa JBS 

não aderiu ao plano de logística reversa do Setor de Alimentos. 

O Sr. Rommel Barion, presidente do Sincabima primeiramente deu as boas vindas aos 

Sindicatos (Sindicarne e Sindiavipar) na entrada ao Comitê Gestor. Fez suas colocações a 

respeito da legislação sobre os Planos de LR, pois hoje a Secretaria Estadual cobra o Plano 

setorial, porém aceita planos a nível nacional, o que faz que grandes empresas optem apenas 

por aderir a um dos planos, perdendo força, na maioria o plano setorial. Acrescentou também 

que já realizou a reunião com a INPEV, a qual estava prevista para Janeiro de 2016. Comentou 

que eles passaram as informações de como funciona a associação, custos, quem gerencia o 

projeto, etc. A mesma foi muito produtiva e de grande importância. 

O Sr. Alessandro Panasolo, Advogado do Sincabima sugeriu a FIEP, agendar uma 

reunião com a SEMA para alinhar questões da adesão aos Planos de Logística Reversa ou 

setorial ou nacional. Ou seja, qual será a cobrança por parte da secretaria às empresas do 

Paraná? Objetivo é que o plano do setor de alimentos ganhe força e credibilidade.  

O Sr. Rafael, gerente de Meio Ambiente da FIEP explanou sobre o Acordo Setorial para 
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implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em âmbito federal, assinado em 

Novembro/2015 por 20 grandes associações industriais. Nele há duas grandes fases, 1ª Fase 

será implementada nas cidades sede da Copa/2014 (12 cidades e suas regiões metropolitanas) 

onde a meta é reduzir em no mínimo 22% a quantidade de embalagens dispostas em aterro. 

Isto deve ser feito com a instalação de pontos de entrega voluntária (PEV’s) no comércio e 

apoio às cooperativas de catadores nestas regiões. A dúvida colocada por Rafael é se o Plano 

de Logística Reversa do setor de Alimentos assinado com a SEMA é entendido como mais 

restritivo do que o Acordo Setorial da Coalizão. Esta dúvida deve ser esclarecida junto a SEMA, 

para haver um entendimento sobre a participação das empresas nos dois acordos (nacional e 

estadual). 

O Sr. Barion reforçou a ideia de divulgar informações sobre a educação ambiental, 

fazer um evento de “logística reversa”, junto à secretaria de comunicação, FIEP e a empresa 

Madero. 

Sendo assim, seguem abaixo os encaminhamentos: 

Encaminhamentos: 

 

 Próxima Reunião: 16 de Fevereiro de 2016 – Período da Manhã 09h até 12h – Local: 

Campus da Indústria; 

 SENAI: encaminhará o regimento interno revisado com a inserção dos dois sindicatos 

para todos os membros permanentes para avaliação e retornarem com seu parecer até 

21/12/2015 para posterior assinatura de todos; 

 FIEP: encaminhar a solicitação de Titular e suplente dos novos sindicatos do Comitê 

(Sindiavipar e Sindicarne),  

 FIEP: Encaminhará a minuta do estatuto da associação de logística reversa; 

 SENAI: Protocolar ofício a SEMA informando a inclusão dos novos membros (Sindiavipar 

e Sindicarne) do comitê gestor juntamente com a Ata e lista de empresas integrantes no 

plano; 

 FIEP/SINCABIMA (Adv. Alessandro Panasolo), Protocolar junto a SEMA um 

questionamento sobre a sobreposição do Acordo Setorial e sua possível prevalência 

sobre o Termo de Compromisso assinado com o setor industrial de alimentos em 

dezembro de 2014. 

 SEMA: Convocar os outros elos da cadeia (Fecomércio, SINCA-PR, ACP, Faciap, APRAS, 

etc,) para a próxima reunião de 16 de Fevereiro/2016 com o objetivo dos outros elos 

apresentarem suas ações em Logística Reversa e discutirem possíveis parcerias; 

 O objetivo da próxima reunião será a apresentação das ações realizadas pelos outros 

elos da cadeia, os quais o Senai e a Fiep estarão visitando e já fazendo o convite prévio. 

E os mesmos serão convidados a participar do Comitê Gestor e assim ajudar na 

implementação; 

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

descritas no presente documento. 

 


