ATA DA REUNIÃO Nº 192 DO CONSECANA - PARANÁ - CONSELHO DOS PRODUTORES DE
CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA NO DIA 25
DE FEVEREIRO DE 2016, NO AUDITORIO DA ALCOPAR, EM MARINGÁ.

Aos 25 dias do mês de fevereiro 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 foi aberta e conduzida pelo presidente do Consecana PR, Paulo Roberto
Misquevis.
A seguir houve a apresentação dos preços de comercialização dos produtos resultantes
da industrialização de cana-de-açúcar (açúcar e etanol nos mercados interno e externo),
as cotações de açúcar CSCE, as cotações do dólar e do etanol na BM&F referentes aos
meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016.
As Resoluções apresentadas, atendendo a uma solicitação do setor rural, contemplavam
a metodologia habitual de apuração dos preços em reais do açúcar de exportação pelas
empresas participantes do Consecana Paraná, desconsiderando o resultado do “estudo
para o aprimoramento da metodologia de apuração dos preços em reais do açúcar de
exportação pelas empresas participantes do Consecana – Paraná”, solicitado pelo setor
industrial.
Após a apresentação os dados e as Resoluções foram colocados em discussão e
posteriormente em votação, não havendo concordância entre os Conselheiros: todos os
membros da bancada rural manifestaram-se favoráveis à aprovação das Resoluções
enquanto todos os representantes do setor industrial votaram contra, gerando uma
situação de empate.
Para resolver esta situação, caso esgotem-se outras possibilidades, o Estatuto e o
Regulamento do Consecana Paraná determinam que deverá ser contratada uma
instituição ou profissional de reconhecido conhecimento na área para dar o voto de
desempate.
Como tentativa de se chegar a um entendimento e eliminar a necessidade de arbitragem,
será marcada uma reunião intermediária antes da realização da próxima reunião mensal
do Consecana.

2- Outros assuntos
2.3- A próxima reunião foi agendada para o dia 30 de março 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
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