ATA DA 169ª REUNIÃO DO CONSECANA - PARANÁ - CONSELHO DOS PRODUTORES DE
CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA NO DIA 27
DE MARÇO DE 2014, NO AUDITORIO DA ALCOPAR, EM MARINGÁ.

Aos 27 dias do mês de março de 2014, às 14h00, reuniram-se os Conselheiros do
Consecana–Paraná no auditório da Alcopar, cujas presenças foram devidamente
registradas no livro de presenças de reuniões do Conselho.
Na ausência justificada do presidente, a

reunião foi aberta e conduzida

pela vice,

senhora Ana Thereza da Costa Ribeiro. O senhor André V.Stolf Litwin substituiu o
presidente Paulo Roberto Misquevis na ocasião.
Em seguida a palavra foi passada aos professores da UFPR Vânia di Addario Guimarães
e José Roberto Canziani para apresentação dos preços de comercialização dos produtos
resultantes da industrialização de cana-de-açúcar (açúcar e etanol nos mercados interno
e externo), referentes ao mês de março de 2014, as cotações de açúcar CSCE, as
cotações do dólar e do etanol na BM&F, bem como o valor final da tonelada de cana-deaçúcar básica para a safra 2013/2014.
Também foi apresentada a 1ª projeção do preço da tonelada de cana-de-açúcar básica
para a safra 2014/2015 que passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2014.
Após a apresentação os dados foram colocados em discussão e posteriormente em
votação, sendo aprovados para compor as Resoluções nº 13 da safra 2013/2014 e a nº
1 da safra 2014/2015 a vigorar a partir de 01 de abril de 2014.
2- Outros assuntos
2.1- Conforme estatuto do Consecana Paraná, em março de 2013 houve a indicação da
atual diretoria e conselheiros para o período março 2013 a março 2015.
Na safra 2014/2015 haverá o revezamento previsto da diretoria, a saber: a presidência
será assumida por ana Thereza da Costa Ribeiro e a vice-presidência por Paulo Roberto
Misquevis.

Os representantes dos setores rural e industrial permanecem os mesmos, conforme
listados abaixo, podendo ser substituídos posteriormente por motivos justificados pela
FAEP e Alcopar.
a- Representantes do setor industrial:
a.1- Titulares
Paulo Roberto Misquevis (Dacalda) ; Paulo Henrique Chaves de Souza (Nova Produtiva);
André Victor Stolf Litwin (Sabaralcool); Valcir José Palota (Bandeirantes); Cristiano
Seidinger (Vale do Ivaí); Mario T.Gondo (Usaçúcar).
a.2- Suplentes
Willian Aparecido (Cooperval); Maronildo Donizeti Carnezi (Costa Bioenergia); José
Adriano da Silva Dias (Alcopar); Fernando Antonio Lopes Avelar (Usaçúcar); Lilian
Fernandes Maciel Ticianel (Dacalda); João Teodorinho Luís Coelho (CMNP)
b-Representantes do setor Rural
b.1-Titulares
Ana Thereza da Costa Ribeiro (Sindicato Rural de Porecatu);Paulo Sydnei Zambon
(S.R.Bandeirantes);Eduardo Sergio AssumpçãoQuintanilhaBraga (S.R.Jacarezinho);Paulo
Sérgio de Marco Leal (S.R.Cambará); Julio Cesar Meneguetti (S.R. Ivaté); Pedro Panhan
da Silva (S.R.Rolândia).
b.2-Suplentes
Irimal Aparecido Basso (S.R.Rondon); Paulo José Buso Junior (S.R.Santo Antonio da
Platina); João Tadeu Lopes Bonini (S.R. Maringá); Evaristo Scalon Nicolau (S.R. Jandaia
do Sul); André Luiz Padanosche (S.R.Astorga); Francisco Carlos do Nascimento
(S.R.Mandaguaçu)
2.2-Após a reunião do Consecana Paraná do mês de fevereiro, reuniram-se os
componentes do subgrupo para dar prosseguimento aos assuntos pautados. Como não
foi possível chegar a um
pauta na safra 2014 /2015.

consenso, foi decidido que a discussão continuará em

2.3- A próxima reunião foi agendada para o dia 24 de abril de 2014 às 14h30 na sede da
Alcopar em Maringá.
Nada mais havendo a tratar, a senhora Ana Thereza da Costa Ribeiro encerrou a reunião
da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por ele e pelo representante do
presidente.

André V.Stolf Litwin

Ana Thereza da Costa Ribeiro

Substituindo o Presidente Paulo R. Misquevis.

Vice-presidente

Anexo: Resoluções nº 13 safra 2013/2014 e nº 1 da safra 2014/2015

