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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 1ª Reunião do Comitê Gestor do Setor de Alimentos de 

Origem Vegetal 

Data: 11 de março de 2015 

Local: FIEP Sede, Curitiba 

Instituições presentes: SINCABIMA, SINCAFE, SIPCEP, SENAI, FIEP, SEMA, IAP  

Convidados ausentes: SINDITRIGO 

Objetivos da reunião: Iniciar as atividades estabelecidas no plano setorial, em especial 

a estruturação e governança do Comitê Gestor. 

Principais encaminhamentos: Estruturar um regimento interno, incluir quem é 

integrado ao setor às mesas de discussão. 

 

No dia 11 de março de 2015 foi realizada a primeira reunião do Comitê Gestor do 

Setor de Alimentos de Origem Vegetal com objetivo de iniciar as atividades estabelecidas no 

Plano de Logística Reversa (PLR) do setor. Também, teve como objetivo discutir quem são os 

atores que devem ser integrados à mesas de discussão.  

A Reunião foi realizada na Sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

(FIEP) durante o período da manhã.  

O Sr. Irineu Roveda, Assessor da Presidência da FIEP abre os trabalhos indicando 

que os objetivos do Comitê Gestor de Logística Reversa são implementar o Plano de 

Logística Reversa do setor, e incluir quem são os outros atores que integram o setor. 

Também, informou que espera da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) 

apoio institucional e logístico para trazer os grandes fornecedores e distribuidores. 

Outrossim, atribui ao SENAI a responsabilidade de fazer os planos de trabalho do Comitê. 

O Sr. Vinicio Bruni, coordenador de resíduos sólidos da SEMA, sugere amarrar o 

sistema de contratos em termos de compromisso para que mudanças políticas impeçam 

modificações no plano de trabalho. Também, sugere integrar às universidades ao Plano; 

além de reafirmar o compromisso de fazer todo o trabalho de articulação do Comitê 

Gestor. 

O Sr. Rommel Barion, diretor da FIEP e presidente do SINCABIMA, entende que 

apenas com pressão legal seja possível obrigar todas as empresas a participar do processo. 

A Sra. Alessandra Nakamura, analista do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 

garante que não seja possível que apenas o IAP fiscalize as ações de descarte irregular de 

todos os munícipios do Estado. Desta forma, sugere que os municípios sejam responsáveis 

pela fiscalização. 
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O Sr. Carlos Waltrick, consultor de negócios do SENAI, acredita que não seja 

adequado multar as indústrias por descarte inadequado. O Sr. Paulino Mexia, SEMA, assim 

como Roveda, corroboram com Waltrick.  

 O Sr. Bruni sugere a realização de um plano de comunicação, para dar publicidade 

à questão; e convidar Rui Müller para apresentar o sistema de gestão do INPEV. 

Encaminhamentos: 

 SEMA: Acionar a Secretaria de Comunicação para divulgar o trabalho dos setores; 

 SEMA: Contatar o INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 

Vazias, para fornecer informações ao Comitê Gestor; 

 SEMA/SENAI: Trabalhar na pauta para próxima reunião; 

 FIEP/SENAI: Estruturar o Regimento Interno.  


