
 
 

 
 

 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DAS 

INDÚSTRIAS DE MANDIOCA DO PARANÁ - SIMP, REALIZADA AOS 

TRINTA DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 (30/07/2021), COM INÍCIO ÀS 

NOVE HORAS (9H), PRESIDIDA PELO SR. GUIDO BANKHARDT, POR 

MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA VIA PLATAFORMA DIGITAL MICROSOFT 

TEAMS, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, TRANSMITIDA DA SEDE DO 

SINDICATO, SITO À AVENIDA DISTRITO FEDERAL, 1215, SOBRELOJA, JD. 

PROGRESSO, NA CIDADE DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, onde 

conectaram-se os membros da referida entidade e associados, convocados por 

edital de convocação, e-mail, whatsapp e mensagem de texto. A assembleia 

ocorreu em primeira convocação com a participação de 32 pessoas conforme 

lista de presença. O Presidente, Sr. Guido Bankhardt, iniciou agradecendo a 

participação de todos e informou sobre o FDM – Fundo de Desenvolvimento 

da Mandioca do Centro Sul do Brasil, projeto que já havia sido apresentado 

na reunião de 09/07/2021 pelo Sr. Valter Carloto, o qual, foi bastante 

apoiado. Sr. Guido e Carloto repassaram as informações do projeto e 

esclareceram que o FDM foi idealizado pelos industriais do setor de 

mandioca, com objetivo de constituir um fundo de reserva financeira para o 

setor mandioqueiro utilizar em apoio ao desenvolvimento de maquinários 

mecanizados, pesquisas, novas variedades, apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos agroquímicos, mídias sociais e outras necessidades que o 

setor julgar necessário. A destinação dos recursos serão especificamente para 

investimentos no setor da mandiocultura com determinações definidas 

anteriormente em reuniões com os associados, com aprovação consensual. A 

gestão do fundo se dará por meio de um conselho escolhido pelas diretorias 

das entidades SIMP e ABAM. As empresas deverão passar para o SIMP ou 

ABAM suas informações de processamento do mês para emissão de boleto de 

cobrança. Ficou aprovado que as contribuições para o fundo por parte das 

indústrias associadas, tenham início no mês de setembro de 2021, devendo 

ser repassado para o fundo, o percentual de 0,025% centavos do total de 

processamento de mandioca mês. O FDM poderá receber contribuições de 



 
 

 
 

recursos de instituições públicas ou privadas que queiram colaborar com o 

setor. Nada mais tendo a tratar, o Sr. Guido Bankhardt, Presidente da 

entidade, colocou o assunto em votação sendo aprovado por todos. Dando 

sequência, Sr. Guido encerrou a reunião e pediu que se lavrasse a ata. Eu, 

João Eduardo Pasquini, lavrei a presente ata, a qual vai assinada por mim e 

pelo Presidente. Paranavaí, 30 de julho de 2021. 
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