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ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Programa Almaco de Logística Reversa (PALR) 

Data: 10 de Fevereiro de 2015 
Horário: 10h00min 

 

Presentes: Marco Antônio Simon - CONSULTOR, Sandro Leonhardt e Helvio Junior – LORD, Thais Lopes – 

REDELEASE, Lourdes Nunes – ROYAL QUIMICA, Luiz Araujo – EVONIK, Ruy Toledo – MVC, Regis Garcia – 
TECNOFIBRAS, Luiz Gustavo Nogueira – OWENS CORNING, Thiago Doppler – CPIC, Thiago Hamacher – 

CAIO INDUSCAR, Eliana Oliveira – MARCOPOLO/CIFERAL, Waldomiro Moreira – ELEKEIROZ, André 

Oliveira – REICHHOLD, Paulo Roberto – FABUS, Luis Ometto – JUSHI DO BRASIL, Guilherme Pazetto – O-

TEK TUBOS, Rafael Ferreira - NEOBUS, Lucas R. Camatta e Paulo Camatta - ALMACO. 

Ausências justificadas: Deivisson Costa - COMIL 

 

Abertura: 

Paulo – iniciou a reunião às 10h00min agradecendo a presença de todos e informando a pauta da reunião. 
 

1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Marco Antônio deu início à apresentação do relatório referente ao status do plano de ações até 
a presente data, auxiliando nas dúvidas apontadas pelos presentes; 

 

1.2: Paulo Roberto indagou sobre o procedimento em relação às empresas que possuam mais de 

um CNPJ em relação à inscrição das mesmas no termo de compromisso e no rateio de custos; 
 

1.3: Waldomiro Moreira opinou que nesse caso a empresa poderia utilizar o nome fantasia para 

identificá-la em relação ao rateio; 

 
1.4: Marco Antônio completou que, no anexo do termo de compromisso deve conter todos os CNPJ 

de todas as empresas participantes, mesmo que as mesmas façam parte de um grupo, por motivos 

envolvendo fiscalização e controle por parte do governo, concluindo que caso o CNPJ não conste no termo 

de compromisso a Empresa pode sofrer as sanções legais do Ministério Público. 

 
1.5: Paulo Camatta comunicou à todos os presentes que a ALMACO enviou ao seu mailing de mais 

de 15.000 contatos, a cotação pública de empresas que executem o serviço de logística e destinação de 

resíduos;   
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1.6: Paulo Camatta desvelou aos presentes a relação de empresas que, até este momento, 

confirmaram suas respectivas adesões ao Programa ALMACO de Logística Reversa (PALR) nas quais 

consistem, por ordem de adesão: 
 

• MVC 

• REICHHOLD 

• O-TEK 
• TECNOFIBRAS 

• LORD 

• JUSHI  

• MORQUIMICA 
• OWENS CORNING 

 

  

1.7: Waldomiro Moreira solicitou que Marco Antônio sintetizasse a definição do termo 
Coprocessamento; 

 

1.8: Marco Antônio Simon sintetizou que coprocessamento é utilizar o material como substituto de 

combustíveis tradicionais como carvão, óleo ou gás, para geração de energia elétrica ou térmica citando 

por exemplo as fabricas de cimento que podem utilizar os nossos resíduos para gerar energia térmica; 
  

 

1.9: Waldomiro Moreira salientou aos presentes que a opção de coprocessamento em cimenteiras 

seria muito difícil, alegando que as mesmas não gostam de usar os resíduos de materiais compósitos 
como combustível na queima, pelo fato da fibra de vidro trazer complicações no sistema como, por 

exemplo, o entupimento de dutos; 

 

1.10: Paulo Camatta elucidou Waldomiro Moreira esclarecendo que existem empresas cimenteiras 
atualmente utilizando materiais compósitos como combustível no coprocessamento, indicando que esse 

eventual problema com a fibra de vidro no sistema já tenha sido superado; 

 

1.11: Paulo Camatta apresentou aos presentes opções de logo referente ao Plano de comunicação 

e divulgação do Programa ALMACO de Logística Reversa, desenvolvidos pelo área de marketing da 
ALMACO e também o fluxograma do ciclo de vida dos produtos em compósitos voltados para o mercado 

de construção civil e automotivo, desenvolvido pela área Ambiental; 

 

1.12: Paulo Roberto perguntou qual seria o procedimento durante os próximos passos do comitê 
entre empresas que já aderiram ao PALR e as que ainda não fazem parte; 

 

1.13: Paulo Camatta enfatizou que as próximas reuniões do comitê terá a participação exclusiva 

das Empresas que assinaram o termo de adesão junto a ALMACO para avaliação, discussão e alinhamento 
das ações, definição dos parceiros para implementação do PALR e elaboração do Plano a ser apresentado 

ao Governo do Estado do Paraná, contudo faz parte do objetivo da ALMACO agendar reuniões futuras, 

abertas a todos os Associados e Entidades demonstrando o andamento dos trabalhos e buscando também 

informar, orientar e conscientizar as Empresas não participantes dos riscos que estão se expondo de não 
cumprimento da lei Ambiental sujeitando-se a receber punições administrativas e financeiras do Ministério 

Público do Estado do Paraná, como o Fizemos durante os 3 meses anteriores com a realização de 3 

reuniões aberta a todos os Associados e Entidades, comunicados a imprensa e informativos online. 
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1.14: Foi definida a próxima data da reunião do comitê para o dia 04 de Março de 2015 às 

10h00min. 

 
 

2.  Definições 

 

 2.1: As empresas ROYAL QUIMICA, MARCOPOLO E NEOBUS comunicaram através de seus 
representantes; Lourdes Nunes, Eliana Oliveira e Rafael Ferreira respectivamente, que estão aderindo ao 

Programa ALMACO de Logística Reversa (PALR) a partir desta data; 

 

 2.2: O PALR, para atendimento do edital do SEMA 001/2014 do estado do Paraná, será elaborado e 
entregue independentemente de atingir o número mínimo de adesão das empresas para o rateio integral 

dos custos de sua execução; 

 

 2.3: ALMACO deve enviar a todos os presentes as apresentações utilizadas na última reunião 
juntamente com a ATA referente à mesma; 

   

 

 2.4: ALMACO deve entrar em contato com as empresas de logística reversa que enviaram suas 

propostas, com o intuito de agendamento de visita para avaliação técnica para a póstuma apresentação e 
discussão na próxima reunião;  

 

 2.5: ALMACO, juntamente com o consultor Marco Antônio Simon, devem contatar o SEMA/PR  e 

solicitar uma nova reunião para apresentar a evolução do nosso trabalho ao novo coordenador e iniciar as 
tratativas para a ampliação do prazo para entrega do PALR; 

 

 2.6: Foi definida a data para a próxima reunião do comitê sustentabilidade para o dia 04 de Março 

de 2015 às 10h:00min no CETECOM.        
   

 

Paulo encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 

 

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2015 
 

Paulo Camatta 

GE. ALMACO 
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