ATA DAS REUNIÕES nº 190 e 191 DO CONSECANA - PARANÁ - CONSELHO DOS
PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016, NO AUDITORIO DA ALCOPAR, EM MARINGÁ.

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2016, 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.
A reunião do mês de dezembro de 2015 foi agendada conjuntamente com a do mês de
janeiro porque em dezembro ainda havia indefinição quanto à redução de safra que
ocorreria devido à situação climática.
A reunião foi aberta e conduzida pelo presidente do Consecana PR, Paulo Roberto
Misquevis.
Primeiramente a Alcopar apresentou a nova projeção para a safra 2015/2016
considerando as reduções causadas pelas condições climáticas que impediram o
andamento natural da colheita de cana.
As novas projeções para quantidade de cana colhida e dos produtos açúcar e etanol
serão utilizadas para compor os cálculos do Consecana a partir de dezembro de 2015.
Na sequência os professores da UFPR apresentaram o resultado de um estudo solicitado
pelos representantes da indústria no Consecana, intitulado “estudo para o aprimoramento
da metodologia de apuração dos preços em reais do açúcar de exportação pelas
empresas participantes do Consecana – Paraná”.
Se aplicado o resultado do estudo, o preço da cana básica sofreria redução a partir do
mês de dezembro de 2015.
A Resolução que seria apresentada para votação contemplava esses novos valores e a
UFPR não havia calculado os valores conforme os padrões utilizados até novembro de
2015.
O setor rural do Consecana recusou-se a votar as Resoluções nº 10 (referente a
dezembro 2015) e nº11 (referente a janeiro de 2016), em função da ausência de
conhecimento e discussão prévia do estudo apresentado e por não concordar com
redução no preço da cana básica ou qualquer alteração a ser considerada na safra em
curso. Foi solicitado que na próxima reunião do Consecana sejam apresentadas as
Resoluções com os parâmetros em uso.
Por não haver condições de continuidade o presidente do Consecana encerrou a reunião.
2- Outros assuntos
2.3- A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de fevereiro de 2016 às 14h00 na sede
da Alcopar em Maringá.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata que
vai assinada pelos senhores Paulo Roberto Misquevis e Ana Thereza da Costa Ribeiro

Paulo Roberto Misquevis
Presidente

Ana Thereza da Costa Ribeiro
Vice-presidente

